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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

ε απηφ ην ζεκείν θξίλσ απαξαίηεην λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο βξέζεθαλ ζην 

πιεπξφ κνπ θαη ζηήξημαλ ηηο επηινγέο κνπ. Μεηαμχ απηψλ, ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ε νπνία 

κνπ παξείρε απιφρεξα ζπλαηζζεκαηηθή, εζηθή αιιά θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ ζην 1
ν
 Νεπηαγσγείν Ώγίαο Παξαζθεπήο, δηφηη κνπ επέηξεςαλ λα θάλσ 

φια φζα είρα ζθεθηεί θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο εκη-

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο.  

Βπηπξνζζέησο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ επφπηε θαζεγεηή κνπ, 

θνπ Σξαπιoχ Ώληψληνπ, ν νπνίνο κέζα απφ ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη δηνξζψζεηο ηνπ, 

κε βνήζεζε λα ζρεδηάζσ θαη λα δνκήζσ ηελ παξνχζα εξγαζία. Σέινο,  επραξηζηψ ζεξκά 

ηνπο ζπλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο, θθ Αξνζηλνχ-Κνξέα Μαξία θαη ηαπέξα Παλαγηψηε, 

γηα ηηο βηβιηνγξαθηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπο.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Δ παξνχζα έξεπλα αλαθέξεηαη ζε κειέηε πεξίπησζεο καζεηή κε δηάγλσζε Αηάρπηε 

Ώλαπηπμηαθή Αηαηαξαρή-Φάζκα Ώπηηζκνχ. Σν παηδί θνηηά ζηε Γεληθή ηάμε Αεκφζηνπ 

Νεπηαγσγείνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Ώηηηθήο.  ηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (370 

σξψλ), ζπιιέρηεθαλ ζηνηρεία, ηα νπνία απνηέιεζαλ πξντφλ ζπκκεηνρηθήο πνηνηηθήο 

παξαηήξεζεο. χκθσλα κε ηελ νπνία αμηνινγήζεθε ε εμέιημε ηνπ καζεηή θαη ηέζεθε σο 

πξνηεξαηφηεηα, ν ηνκέαο ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε-ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο, φπσο 

απηή είρε νξηζηεί απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε. Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ 

δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ λα θαηαθέξεη ην παηδί λα ζπκκεηέρεη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ ρσξίο λα ζπκψλεη. Σν ηειεπηαίν 

απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ηνρεπκέλνπ, Ώηνκηθνχ, Ανκεκέλνπ, 

Βληαμηαθνχ, Πξνγξάκκαηνο Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο (ΏΑΒΠΒΏΒ), ην νπνίν 

ζηεξίρζεθε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ. ηε ζπλέρεηα 

πινπνηήζεθαλ νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάξθεηα ηξηψλ 

κελψλ. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ, ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ηα 

πέληε πεηξάκαηα- θνηλσληθέο ηζηνξίεο, φπνπ ν καζεηήο θιήζεθε λα επηιχζεη ηελ 

εθάζηνηε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, ψζηε λα επηβεβαησζεί ε επηηπρία ηνπ ζηφρνπ. 

πκπιεξσκαηηθά, δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 15 εθπαηδεπηηθνχο, θαη 

δηεμήρζεζαλ ζπλεληεχμεηο, κε ζθνπφ λα ειεγρζνχλ νη αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΏΑΒΠΒΏΒ θαη ηνπ ζεζκνχ ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. Καηαιήγνληαο 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ην Αηαθνξνπνηεκέλν Πξφγξακκα, δεκηνπξγεί θίλεηξα ζηνλ καζεηή 

γηα λα εκπιαθεί ζην Δκεξήζην Πξφγξακκα θαη θαη’ επέθηαζε λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη λα εληζρχζεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ.  

Λέμεηο θιεηδηά: Παξάιιειε ηήξημε, ΑΏΑ-ΦΏ, ΏΑΒΠΒΏΒ, απηνζπλαίζζεκα, 

δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο. 
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 ABSTRACT 

The purpose of the present case study was to examine a student diagnosed with 

Autistic Spectrum Disorder (ASD). The child attended a Public Kindergarten class in the 

Attica region. As part of the internship (370 hours), data were collected, being the 

findings of observation. On the process of evaluating the development of the student, 

emphasis was placed on his social motivation-interaction with his environment. In order 

to structure the program, the researcher took into account the deficit of the child’s ability 

to participate in a wide range of activities, as well as to be taught to contain himself. The 

above present the reasons why the program is called Targeted, Individualized, Structured, 

Integrated Program for Pupils with Special Educational Needs (TISIPfPwSEN), based on 

the specific needs and interests of the child. Following the structure of the program, the 

researcher implemented instructional interventions, conducted over a three month period. 

To monitor the results of the interventions, the researcher formed and implemented five 

experiments (social stories), upon which the student was asked to solve problematic 

situations, aiming to confirm the successful outcome of the program. Additionally, 

questionnaires were distributed to 15 teachers, and interviews were conducted so as to 

interpret their perceptions about the contribution of Teaching Assistant (TA) and estimate 

the effectiveness of both structured programs and differentiated activities. The 

aforementioned procedures conclude to the fact that not only does the differentiated 

program create incentives to the student to engage in the daily program, but it also 

enhances his cooperation skills, augmenting his self-esteem.  

 

Keywords: Autistic Spectrum Disorder (ASD), social motivation-interaction, 

Targeted, Individualized, Structured, Integrated Program for Pupils with Special 

Educational Needs (TISIPfPwSEN), Teaching Assistant (TA).  
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ASTRATTO  

Questa tesi esplora un caso di studio di uno studente con diagnosi di Pervasive 

Developmental cessate; Autism Spectrum. Il bambino frequenta la classe Kindergarten 

pubblica generale nella regione dell'Attica. Come parte dello stage (370 ore), i dati, che 

sono il prodotto di osservazione qualitativa partecipativa raccolti. Per cui abbiamo 

valutato lo sviluppo della cooperazione organizzazione-in degli studenti affettiva con gli 

altri, come è stato definito dalla prima osservazione. Il programma strutturato obiettivo 

makroprothemsos è stata implementata per gestire il bambino a partecipare alle attività e 

attendere il turno senza arrabbiato. Quest'ultimo ha indotto la formazione di mirato, 

individualizzato, strutturato, iscrizione, programma di istruzione speciale (SADEPEAE), 

che si basa sulle specifiche esigenze e gli interessi del bambino. Poi attuato interventi 

didattici condotti nell'arco di tre mesi. Per verificare questi risultati, progettato e 

realizzato i cinque prove; storie sociali, dove lo studente è chiamato a risolvere il 

problema dello stato attuale per confermare il successo della destinazione. Inoltre, i 

questionari sono stati distribuiti a 15 insegnanti di educazione generale, e le interviste 

sono state condotte al fine di controllare le loro percezioni sull'attuazione dell'istituto 

SADEPEAE e supporto parallelo. Secondo i risultati delle procedure di cui sopra, 

abbiamo concluso che il programma differenziato crea incentivi per lo studente di 

impegnarsi nel programma giornaliero e, per estensione, a sviluppare le abilità di 

cooperazione e di rafforzare la fiducia in se stessi. 

Parole chiave: supporto parallele, PDD-EP SADEPEA, fiducia in se stessi, capacità 

di cooperazione. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
  

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία 

είλαη αμηνζεκείσην. ε απηφ πηζηεχεηαη φηη ζπλέβαιιε, ηφζν ε λνκνζεηηθή πιαηζίσζε 

ηνπ φξνπ αλαπεξία θαη ησλ παξακέηξσλ ηεο, απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο (Goepel, 

2009), φζν θαη ε ζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Βλεκέξσζεο 

(Huws & Jones, 2011). Δ ζχγρξνλε ηάζε ηεο θνηλσλίαο εληζρχεη θαη πξνσζεί ηελ έληαμε, 

ε νπνία έρεη δερηεί αξθεηέο αιιαγέο αλά ρψξα θαη δεθαεηία (Odom et al, 2004; Γψληνπ-

ηδέξε, 2012). Χο «ζρνιηθή έληαμε», νξίδεηαη ε θνίηεζε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ζην 

γεληθφ ζρνιείν, κε ή ρσξίο ηελ ππνζηήξημε Βηδηθνχ Βθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(Gillman, Heyman, & Swein, 2007). 

Ο φξνο αλαπεξία αλαθέξεηαη ζηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ εθάζηνηε 

ραξαθηεξηζηηθψλ (αδπλακηψλ θαη δεμηνηήησλ) πνπ ζπγθεληξψλεη ην άηνκν, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο νδεγεί ζηελ επίζεκε δηάγλσζε. Δ ηειεπηαία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ 

δηαρσξηζκφ ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία (Gillman, Heyman, & Swein, 2007). ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε ζα 

παξαηεζεί ε πεξίπησζε παηδηνχ κε Αηάρπηε Ώλαπηπμηαθή Αηαηαξαρή-Φάζκα Ώπηηζκνχ 

(ΑΏΑ-ΦΏ) πνπ θνηηά ζε γεληθή ηάμε λεπηαγσγείνπ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο (Π). 

Σα άηνκα κε ΑΏΑ-ΦΏ, παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.  

πγθεθξηκέλα, αδπλαηνχλ λα ζπλάςνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

Βκθαλίδνπλ ζπλήζσο αθαηάιιειε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αιιά θαη θνηλσληθή 

απνκφλσζε (O'Connor, 2009). Απζθνιία παξνπζηάδνπλ ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο 

θαη απηφ είλαη πηζαλφ λα εθδεισζεί κε απηνηξαπκαηηζκνχο, απνκφλσζε, επηζεηηθφηεηα 

θαη δηάζπαζε πξνζνρήο (Shattuck et al., 2006). Βπίζεο, νη πην πξφζθαηεο ςπρνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο εκβαζχλνπλ ηελ έξεπλα ηνπο, ζηελ αδπλακία πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα 

κε απηηζκφ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο νξγάλσζε (απηνζπλαίζζεκα) (Park & Chitiyo, 

2011).  Δ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε αλαθέξεηαη ζηελ εηθφλα πνπ έρεη ην παηδί κε ΑΏΑ-

ΦΏ γηα ην ίδην (ΤΠΒΠΘ-ΠΕ, 2009). πγθεθξηκέλα, ζπλδέεηαη κε ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο 
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απηνεηθφλαο θάζε καζεηή κε Βηδηθέο Βθπαηδεπηηθέο Ώλάγθεο (ΒΒΏ), δειαδή κε ην 

απηνζπλαίζζεκά ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Swinson (2008), σο απηνζπλαίζζεκα νξίδεηαη ην 

ζχλνιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη  ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη έλα άηνκν γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Σα παξαπάλσ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε απφ 

ηελ πιεπξά φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ, φπσο ν εθπαηδεπηηθφο γεληθήο θαη Π, νη 

καζεηέο κε ή ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη νη γνλείο, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνχ (Μαηζαγγνχξαο, 2003). Ώλ ε έληαμε πξνζεγγηζηεί 

ππφ ην πξίζκα ηνπ νηθνζπζηεκηθνχ κνληέινπ, ηφηε ε πνιχπιεπξε ζπλεξγαζία αλάκεζα 

ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά πξνο ηελ επίηεπμή ηεο (Odom et al., 

2004). 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνρεπκέλνπ Ώηνκηθνχ 

Ανκεκέλνπ Βληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο 

(ΏΑΒΠΒΏΒ), λα πξνσζεζεί ε έληαμε ηνπ παηδηνχ κε δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη ζηε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο άιινπο (Αξνζηλνχ, 2014
 
α, β). 

χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Siaperas θαη Beadle-Brown (2006), έλα δνκεκέλν 

πξφγξακκα εληζρχεη ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ παηδηνχ ζηε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο. Βπηπξφζζεηα, θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ηνπ λεπηαγσγνχ ηεο Π ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ 

απνδνρή ηνπ απφ ηνπο άιινπο. Ώλάινγε δηαπίζησζε έθαλε θαη ε Butt (2014), θαηά ηελ 

νπνία ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο (ΒΏΒ),  επεξεάδεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε πνπ ζα πηνζεηήζνπλ 

ηα ηειεπηαία απέλαληη ζηνλ καζεηή κε ΒΒΏ.   

 Οη Butt θαη Lowe (2010) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζηελ Canberra ηεο Ώπζηξαιίαο 

ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο Π ζε καζεηέο κε αλαπεξία κέζα 

ζηε γεληθή ηάμε. ΐαζηθή επηδίσμε απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα απνδεηρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Π θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο γηα ηε ζρνιηθή έληαμε ησλ παηδηψλ κε ΒΒΏ. Μέζα 

απφ απηή αλαγλσξίζηεθαλ νη ξφινη, ηα θαζήθνληα, νη δεμηφηεηεο θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Π. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ ήηαλ ζρεηηθφ 

κε ην νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν, δειαδή ε επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην 
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πιαίζην πνπ εθαξκφδεηαη ε έληαμε αιιά θαη ην άηνκν πνπ εθαξκφδεη ηνλ ζεζκφ (Butt & 

Lowe, 2010).  

Παξάιιεια ε έξεπλα ηνπ ηαπέξα (2012), εζηίαζε ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο πνπ παξέρεη έλα δνκεκέλν πξφγξακκα ζε παηδί κε ΑΏΑ-

ΦΏ. Θέηνληαο ηηο βάζεηο γηα λα εδξαησζεί ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζηνλ καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζθέξεηαη ζην παηδί ε 

νξηνζέηεζε, ε νπνία πξνσζεί ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε δεμηφηεηαο ζπλεξγαζίαο 

κε ηνπο άιινπο.  Οη Humphrey θαη Parkinson (2006) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη ην 

δνκεκέλν πξφγξακκα ζεσξείηαη ην βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρεκέλε δηδαζθαιία.  

ε κηα αθφκε έξεπλα ησλ Park θαη Chitiyo (2011), αλαθέξεηαη πσο ε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο απέλαληη ζηελ αλαπεξία επεξεάδεη ηφζν ην ίδην ην άηνκν 

κε ΒΒΏ, φζν θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ο νχιεο (2002) αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνλίδεη ηα εμήο: πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθή αληίιεςε ππέξ ηεο 

έληαμεο, λα απνθηνχλ ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα, λα 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο 

ηεο εηδηθήο αγσγήο. εκεηψλεηαη δε, φηη ε κε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο  απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα απνβεί θαηαζηξνθηθή γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νξγάλσζε ηνπ. Σα παξαπάλσ, ζπκβάιινπλ 

ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ (Quality of Life), ε νπνία είλαη πνιππαξαγνληηθή έλλνηα 

θαη πεξηιακβάλεη ηελ ππνθεηκεληθή επεκεξία θαη ηελ ζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλσλίαο 

πξνο ηα άηνκα κε απηηζκφ (Van Heijst & Geurts, 2014). 

Όζηεξα απφ ηε δηεμαγσγή ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο δηαηππψζεθαλ νη 3 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. Δ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε 

αμηνινγεί ηε ζπκβνιή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο 

λεπηαγσγνχ ηεο Π ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ. Δ δεχηεξε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΏΑΒΠΒΏΒ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο. Σέινο, ε ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε αλαθέξεηαη ζηε 

ζπκβνιή ηεο αληίιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έληαμε θαη ηελ απνδνρή ηνπ παηδηνχ κε 

ΑΏΑ-ΦΏ απφ ηνπο άιινπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
 

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

2.1 Γηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή – θάζκα ηνπ απηηζκνύ 

χκθσλα κε ηνλ Geschwind (2011), ν απηηζκφο είλαη κηα λεπξναλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο πξηλ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ηα ζεκάδηα είλαη εκθαλή λσξίηεξα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ, 

νη ππνςίεο επηβεβαηψλνληαη ζηελ ειηθία ησλ 2 ρξφλσλ φπνπ ε απνπζία νκηιίαο είλαη 

θαλεξή (Miles, 2011).  Δ πλνδηλνχ (2001), ππνζηεξίδεη φηη  ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο θχζε «απηηζηηθφο» απφ ηε γέλλεζή ηνπ. Παξφια απηά, ππάξρεη κεγάιν 

ελδερφκελν λα αθνινπζήζεη ηελ ηππηθή αλαπηπμηαθή πνξεία, αιιά ιαλζάλεη ε πεξίπησζε  

κηαο παιηλδξφκεζεο είηε θαη ζηαζηκφηεηαο ζε έλα απφ ηα ζηάδηα. Ώπηφ θαηαδεηθλχεηαη 

θαη κέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο Miles (2011), θαηά ηελ νπνία ην 30% ησλ πεξηπηψζεσλ κε 

Αηάρπηε Ώλαπηπμηαθή Αηαηαξαρή, κπνξεί λα μεθηλήζνπλ λα κηινχλ θαλνληθά θαη ζηελ 

πνξεία, είηε ζηαδηαθά είηε απφηνκα λα ζηακαηήζνπλ. Πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα 

ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, έηζη ην άηνκν κε απηηζκφ θαζφηη 

εκθαλίδεηαη σο εγσθεληξηθφ δπζθνιεχεηαη λα αληηιεθζεί ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ 

(Humphrey & Parkinson, 2006).   

Δ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαηαξαρήο έγηλε απφ ηνλ  Kanner (1943), ν νπνίνο 

πξψηνο πεξηέγξαςε ηα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξψηκνπ βξεθηθνχ απηηζκνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ Kanner ηα παηδηά κε απηηζκφ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

θνηλσληθή απνκφλσζε, αδπλακία αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζε  ζρέζεσλ. Μεξηθά αθφκα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε δηαηαξαρή ζηε γιψζζα, δειαδή αιαιία ή κε επηθνηλσληαθή 

νκηιία (Wenar & Kerig, 2008). Δ ηξηάδα ησλ απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ θνηλσληθή αδπλακία, ην επηθνηλσληαθφ έιιεηκκα θαη ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο (Happé et al., 2006). Δ ζπλεζέζηεξε 

νξνινγία πνπ ζπλαληάηαη ζηελ εγρψξηα θαη μέλε βηβιηνγξαθία  είλαη ε Τξηάδα Βιαβώλ 

(Wing, 1996), Τξηαδηθό θάζκα ή  Τξηάδα δηαηαξαρώλ (ηαπέξαο, 2012). 

πγθεθξηκέλα,  νη Κάθνπξνο θαη Μαληαδάθε (2006), θαη ηαζηλφο (2013) κηινχλ γηα 

πξνβιήκαηα ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ζηε 
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ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. χκθσλα κε ηνπο Βπζηαζίνπ θαη Παλαγηψηνπ (2013), ν 

φξνο δηάρπηε δηθαηνινγείηαη απφ ηε δηαθνξεηηθή εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο. Ο ηαζηλφο 

(2013) αλαθέξεη φηη ηα άηνκα κε δηάγλσζε ΑΏΑ-ΦΏ, είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ 

αλεπάξθεηεο ζε πνιιέο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο ηαπηφρξνλα.  

Δ αηηηνινγία ηνπ ΑΏΑ-ΦΏ ήηαλ θαη παξακέλεη αδηεπθξίληζηε. Πξφζθαηεο έξεπλεο 

ησλ Cook (1990) θαη Geshwind (2011) θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ 

παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά ζεξνηνλίλεο, πξάγκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

λεπξνδηαβηβαζηή ηεο ζεξνηνλίλεο. Βπίζεο, κηα πηζαλή αηηία είλαη ε κεησκέλε εγθεθαιηθή 

αηκαηηθή ξνή ζηνλ θξνηαθηαίν θαη κεησπηαίν ινβφ ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα 

δηθαηνινγήζεη έιιεηκκα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2006). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Hill (2004), δηαπηζηψζεθαλ αλσκαιίεο αλάκεζα ζην λέν-

θξνηαθηθφ ζχζηεκα, ραξαθηεξηζηηθά απηφ δηαπηζηψζεθε κε functional Magnetic 

Resonance Imaging (fMRI), φπνπ παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ιεηηνπξγίαο αλάκεζα ζηνλ 

κεησπηαίν θαη πξνκεησπηαίν ινβφ. Πηζαλέο ελδείμεηο γηα ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο 

είλαη θαη νη δνκηθέο αλσκαιίεο ζηε  παξεγθεθαιίηηδα ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη νη πξψηκεο 

δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο 

θχεζεο (Geschwind, 2011). Οη έξεπλεο ησλ Bachevalier (1994), Hill (2004), θαη 

Geshwind (2011) πηζαλνινγνχλ φηη ε δπζθνιία ησλ αηφκσλ λα επεμεξγαζηνχλ 

θνηλσληθέο πιεξνθνξίεο ζπλδέεηαη άκεζα κε θάπνην εμεηδηθεπκέλν ηκήκα ηνπ 

εγθεθάινπ, ηνλ έζσ θξνηαθηαίν ινβφ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θνηλσληθά εξεζίζκαηα. 

Οη Devlin θαη Scherer (2012) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ, φηη ν απηηζκφο είλαη ν 

ζπλδπαζκφο γελεηηθψλ παξφλησλ, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ απφ ιίγν έσο πνιχ 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ηνπ. Δ θιεξνλνκηθφηεηα ζεσξείηαη έλαο αθφκε 

πηζαλφο παξάγνληαο πνπ επζχλεηαη γηα ηνλ απηηζκφ, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζε απηή, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ζηελ έξεπλα 

ηνπο νη Charman, Jones, Pickles, Simonoff, Baird, θαη Happé (2011). Αειαδή, νη 

ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη αδπλακία ζηηο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ 

(Geschwind, 2011). χκθσλα κε ηνλ Constantino (2011), ην 85% ην πεξηπηψζεσλ δελ 

επηβεβαηψλεηαη απφ θαλέλα κνξηαθφ ή δνκηθφ γελεηηθφ ζρεκαηηζκφ. 
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Ο νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε ΑΏΑ-ΦΏ 

δελ νθείιεηαη ζην επηβαξπκέλν πεξηβάιινλ φπσο θάπνηεο έξεπλαο πξνζπαζνχλ λα 

απνδείμνπλ, αιιά ζηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ εηδηθψλ γηα ηε δηαηαξαρή 

πξάγκα πνπ νδεγεί ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ επέθηαζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ 

(Miles, 2011). 

2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ 

χκθσλα κε ηε Αξνζηλνχ (2012) θαη ηνλ Υξεζηάθε (2013), ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

εκθαλίδεη έλα άηνκν κε ΑΏΑ-ΦΏ δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε 

θαηεγνξία είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ζηε 

δεχηεξε, απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε θαη ζηελ ηξίηε εληάζζνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε λνεηηθή αλάπηπμε. 

Ώλαθνξηθά κε ηελ πξψηε θαηεγνξία επηζεκαίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε   

αδπλακία ησλ αηφκσλ λα αληηιεθζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ, λα 

εθθξάδνπλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη λα εξκελεχνπλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο 

(ηαπέξαο, 2012).  Δ  εκκνλή είλαη ε ζηγνπξηά ηνπο, έρνπλ εγσθεληξηθφ ιφγν θαη 

παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή επθπΎα γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο 

(Attowood, 2012). Χο αληίδξαζε ζηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο πξνβάινπλ ηηο 

ζηεξεφηππεο θαη επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο (Βπζηαζίνπ & Παλαγηψηνπ, 2013). 

«Ώδπλαηνχλ λα ζπλαιιάζζνληαη θνηλσληθά κε άιινπο, παξακέλνληαο κφλα θαη 

απφκαθξα ή απνζηαζηνπνηεκέλα» (ηαζηλφο, 2013, ζει. 147). Ώπηφ είλαη απνηέιεζκα 

πνιιψλ παξαγφλησλ, αθνχ θαηά ηνπο  Choi θαη Nieminen (2008), ν θφζκνο γηα απηά 

εξκελεχεηαη κφλν ππνθεηκεληθά θαη κε βάζε ηηο αηζζήζεηο ηνπο. Ο κεηαθνξηθφο ιφγνο 

είλαη δχζθνια αληηιεπηφο, εθηφο απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζην 

θάζκα αιιά ραξαθηεξίδνληαη  σο  πςειά ιεηηνπξγηθά (Attowood, 2012). Οη Βπζηαζίνπ 

θαη Παλαγηψηνπ (2013) αλαθέξνληαη ζηελ έιιεηςε ελδηαθεξφλησλ ή θαη ζηελ εκκνληθή 

ελαζρφιεζε ηνπο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Δ πξνζέγγηζε ησλ άιισλ απφ ηα παηδηά κε ΑΏΑ-ΦΏ εξκελεχεηαη κέζα απφ ηελ 

Θεσξία ηνπ Ννπ (Αξνζηλνχ, 2009). Δ Θεσξία ηνπ Ννπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηαζηλφ (2013), 

ζπληζηά ην γλσζηηθφ κνληέιν θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία. Δ ζεσξία 

απηή εξκελεχεη ην ηππηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, φπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 
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αλάπηπμε ηθαλνηήησλ εθηίκεζεο θαη θαηαλφεζεο φρη κφλν ηνπ θπζηθνχ αιιά θαη ηνπ 

λνεηηθνχ θφζκνπ, ηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ, ησλ ηδεψλ ησλ ίδησλ θαη ησλ 

άιισλ. Μέζα απφ απηφ ην παηδί θαηαλνεί ηηο ζθέςεηο, ηηο πξνζδνθίεο, ηηο επηζπκίεο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ άιισλ. ια ηα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα γηα «αλάγλσζε ηνπ λνπ», ην νπνίν θαη επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ ζην θαζεκεξηλφ ζπγθείκελν (ζει. 153). χκθσλα κε ηελ Miles (2011), ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζην Ώπηηζηηθφ Φάζκα θαζίζηαληαη 

αδχλαην λα «δηαβάζνπλ» ηα άιινπο αλζξψπνπο, ηα ππφινηπα απνηεινχλ ηηο εμαηξέζεηο. 

Οη ηειεπηαίεο, αλαπηπμηαθά αθνινπζνχλ πην αξγή πνξεία ζε ζρέζε κε ηνλ λεπξνηππηθφ 

άλζξσπν (ηαπέξαο, 2012). Οη Rajendran θαη Mitchell (2007), ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ φηη ε έξεπλα ηεο Happé (1994) επηβεβαηψλεη φηη ην 20% ησλ πεξηπηψζεσλ 

παηδηψλ κε ΑΏΑ-ΦΏ δελ παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα ζηε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαηαλφεζε 

ησλ άιισλ. Ώπηφ νδεγεί ηελ έξεπλα ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπγθξηκέλε αδπλακία ησλ 

αηφκσλ (ζεσξία ηνπ λνπ) κε ΑΏΑ-ΦΏ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο έιιεηκκα αιιά σο θαζπζηέξεζε. 

 ηε δεχηεξε θαηεγνξία ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα κε ΑΏΑ-ΦΏ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Κάθνπξν θαη Μαληαδάθε (2006), θαη Attwood (2012) εληάζζεηαη ε 

γισζζηθή αλάπηπμε ηνπο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δηαγλσζκέλσλ πεξηζηαηηθψλ, 

παξνπζηάδνληαο κεγάιε έθπησζε ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο 

ηνπο. Ώλαιπηηθφηεξα, ην ιεμηιφγην ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλν, ε γξακκαηηθή θαη ην 

ζπληαθηηθφ ηνπο είλαη θησρά θαη αξέζθνληαη ζηελ ερνιαιία. Ο ηφλνο ηεο θσλήο ηνπο 

είλαη κνλφηνλνο, ρσξίο ηδηαίηεξν ρξψκα. Ο θνηλσληθφο ηνπο ιφγνο είλαη πεξηνξηζκέλνο 

θαη παξαηεξείηαη έιιεηςε βιεκκαηηθήο επαθήο, ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ 

απνδπλάκσζε ηεο ζχλαςεο ζρέζεο (Wenar & Kerig, 2008). Υαξαθηεξηζηηθά ε Miles 

(2011) αλαθέξεη φηη ην 25% ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ΑΏΑ-ΦΏ ζε ειηθία 2 

ρξφλσλ, ζεσξείηαη πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ ιφγν θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ππνηππσδψο ζε 

ειηθία 6-7 εηψλ. Ώπφ ηελ άιιε, ην ππφινηπν 75% ησλ παηδηψλ έρεη θάπνηα εμέιημε αιιά 

δελ παχνπλ λα ρξήδνπλ θνηλσληθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη γνληθήο ππνζηήξημεο. 

Δ ηξίηε θαηεγνξία ραξαθηεξηζηηθψλ, νξίδεηαη σο ε δηαηαξαρή ηεο θνηλσληθήο 

θαληαζίαο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αθακςία ηεο ζθέςεο θαη ηελ έιιεηςε 

θαληαζηηθνχ παηρληδηνχ. Δ ηάζε ηνπο είλαη λα παίδνπλ ζηεξενηππηθά θαη 
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επαλαιακβαλφκελα κε αληηθείκελα-παηρλίδηα. Βπίζεο, νη έξεπλεο απνθαιχπηνπλ φηη ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά κε ΑΏΑ-ΦΏ, αξέζθνληαη ζηελ αηέξκνλε ελαζρφιεζε ηνπο κε 

επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ηνπο πξνθαινχλ αηζζεηεξηαθή ηθαλνπνίεζε, 

φπσο  γηα παξάδεηγκα ε αιιαγή ζειίδσλ απφ πεξηνδηθά, ε θπθιηθή θίλεζε ηεο ξφδαο απφ 

απηνθηλεηάθηα θαη ηα πιπληήξηα (Miles, 2011). Ώδπλακία παξνπζηάδνπλ ζηε δηαηήξεζε 

ηεο ζεηξάο ηνπο ζε νκαδηθά παηρλίδηα, ελψ πξαγκαηνπνηνχλ «παξάιιειν παηρλίδη» κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Σα ζπγθεθξηκέλα άηνκα δελ είλαη ζε ζέζε λα γεληθεχνπλ ηελ 

ελδερφκελε γλψζε ηνπο θαη λα δξνπλ απζφξκεηα θαη δεκηνπξγηθά (ηαπέξαο, 2012). 

Καηά ηνλ αξξή (2009), ην «ζπκβνιηθφ παηρλίδη» απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή πεγή 

απφθηεζεο θνηλσληθψλ πξνηχπσλ, αθνχ κέζα απφ απηφ ην παηδί αθνκνηψλεη έλα 

ζχζηεκα ζπκβφισλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, αλαθέξνπκε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηθίινπλ απφ άηνκν 

ζε άηνκν, φπσο θαη ε έληαζε θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ. χκθσλα κε ηνπο Geshwind 

(2011), Happé θαη Ronald (2008), ε πνιιαπιή αηηηνινγία εκθάληζεο ή κε ηεο 

δηαηαξαρήο είλαη απηή πνπ πξνθαιεί κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηα παηδηά κε ΑΏΑ-ΦΏ. Ώπηφ απφ κφλν ηνπ απνηειεί έλαλ 

αδηακθηζβήηεην πεξηνξηζκφ ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο δεκηνπξγεί  

κεγάια επηζηεκνληθά θελά θαη αλαπάληεηα εξσηήκαηα. χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε 

(2013), ηα κέζα πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί δελ απνηεινχλ ζε θακηά πεξίπησζε παλάθεηα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε πεξηζηαηηθνχ. Ώληηζέησο, φια ζηεξίδνληαη ζηελ 

εθεπξεηηθόηεηα ηνπ εθάζηνηε εκπιεθφκελνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ. 

2.3 Γηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ 

 χκθσλα κε ηε Αξνζηλνχ (2013), νη γνλείο παξαηεξνχλ πξψηνη θάπνηεο αζπλήζηζηεο 

ζπκπεξηθνξέο ζην παηδί ηνπ ή ηελ ελδερφκελε αλαπηπμηαθή αλεπάξθεηα ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πεξηγξάθνπλ φηη ην 

παηδί ηνπο απνθιίλεη απφ ηελ ψξα ηεο γέλλεζεο, ελψ θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ην παηδί 

ηνπο αθνινπζνχζε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη μαθληθά παιηλδξφκεζε. Παξφια απηά, ζε 

απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο δηάγλσζεο γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία 

ηνπ παηδηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Gillman, Heyman, θαη Swain (2007), εξεχλεζαλ ηε 
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ζεκαζία ηεο δηάγλσζεο ηφζν γηα ην άηνκν, φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ. ην 

ζπκπέξαζκα πνπ θαηέιεμαλ ήηαλ φηη ε δηάγλσζε-θαηεγνξηνπνίεζε ηεο αδπλακίαο, ηνπο 

βνεζάεη ζηνλ νξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Δ δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ ζεσξείηαη αζθαιέζηεξε ζηελ ειηθία ησλ 2,5 ρξνλψλ. 

πάληα ηνπνζεηείηαη, λσξίηεξα, θπξίσο, απφ έκπεηξνπο γνλείο ή απφ ηελ  

επαηζζεηνπνίεζε θαη παξαηεξεηηθφηεηα ηνπ παηδηάηξνπ (ηαζηλφο, 2013). Πνιιέο θνξέο 

ν εηδηθφο αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο κεησκέλεο νκηιίαο ή θαη ηεο αιαιίαο ελφο 

παηδηνχ, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ αμηνιφγεζε δπζθνιφηεξε. Δ παξαηήξεζε ζεσξείηαη ην 

αζθαιέζηεξν θαη απαηηεηηθφηεξν κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ (Κάθνπξνο 

& Μαληαδάθε, 2006). χκθσλα κε ηνπο Siaperas θαη Higgins (2009), ε ζσζηή δηάγλσζε 

είλαη απνηέιεζκα, ηφζν ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηελ αζθεί, φζν θαη ηεο 

ρξήζεο ησλ ζσζηψλ δηαγλσζηηθψλ κνληέισλ. Γηα παξάδεηγκα, ην βηνςπρνθνηλσληθφ 

κνληέιν ζπλζέηεη ην νξζφηεξν θαη πην νινθιεξσκέλν πξνθίι ηνπ εθάζηνηε 

πεξηζηαηηθνχ. 

Έλα απφ ηα θνηλψο απνδεθηά εξγαιεία πνπ παξέρνπλ πξνζδηνξηζκέλα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα γηα θάζε ςπρηθή δηαηαξαρή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ είλαη ην DSM-IV-TR
TM

. χκθσλα κε ην ηειεπηαίν, ε απηηζηηθή δηαηαξαρή, 

299.00 (American Psychiatric Association, 2000, ζει. 59) κπνξεί λα δηαγλσζηεί εάλ θαη 

εθφζνλ ην άηνκν ζπγθεληξψλεη ζπλνιηθά έμη ή πεξηζζφηεξα ζεκεία απφ ηα ηξία 

ζεκειηψδε θξηηήξηα ηνπ Kanner (δειαδή απνκφλσζε, αιαιία θαη ζηεξενηππηθή 

ζπκπεξηθνξά). Σν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο «πνηνηηθέο», φηαλ 

πεξηγξάθεη ηελ αδπλακία ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία, 

ελψ νη πνζνηηθέο κεηξήζεηο αλαθέξνληαη ζηα ηξία θπξηφηεξα εμειηθηηθά κνληέια 

ςπρνπαζνινγίαο, θαζήισζε, παιηλδξφκεζε θαη εμειηθηηθή θαζπζηέξεζε (Wenar & 

Kerig, 2008). Σν πην πξφζθαην ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο DSM-5 ην νπνίν 

θπθινθφξεζε ην 2012 θαη απινπνηεί ηε λνζνινγία ηεο δηαηαξαρήο αθνχ ζπλδπάδεη ηηο 

ηξείο ππνθαηεγνξίεο ζε ΑΏΑ-ΦΏ (Miles, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα,  ελζσκαηψλνληαη νη 

θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο αδπλακίεο ζε κηα θαηεγνξία, ελψ νη ζηεξενηππίεο θαη ν 

πεξηνξηζκφο ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, δηακνξθψλνπλ ηε δεχηεξε 

θαηεγνξία. Ώπηέο νη δπζθνιίεο θάπνηε ζεσξνχληαλ σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δηαηαξαρήο πνπ εκθαλίδνληαλ ζπάληα ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην Φάζκα ηνπ απηηζκνχ, 
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αιιά πιένλ έρεη μεπεξαζηεί ε αληίιεςε απηή εμαηηίαο ηεο ζπρλήο εκθάληζεο απηψλ ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ (Constantino & Todd, 2003).  

Έλα αθφκα δηαδεδνκέλν ηαμηλνκηθφ εγρεηξίδην ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο 

ICD-10 (F84.0 Ώπηηζκφο ηεο Παηδηθήο ειηθίαο) πεξηιακβάλεη ηα ζχλδξνκα πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, θαζψο θαη ηηο νλνκαζίεο πνπ έρνπλ δνζεί 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζε απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξψηε θαηεγνξία είλαη ν 

απηηζκφο ηεο παηδηθήο ειηθίαο F84.0 (απηηζηηθή δηαηαξαρή, βξεθηθφο απηηζκφο, βξεθηθή 

ςχρσζε, ζχλδξνκν Kanner). Ώθνινπζεί ν Άηππνο απηηζκφο F84.1 (άηππε ςχρσζε ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο, λνεηηθή θαζπζηέξεζε κε  απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά), ην χλδξνκν ηνπ 

Rett F84.2, άιιε απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο Παηδηθήο ειηθίαο F84.3 (βξεθηθή 

άλνηα, απνδηνξγαλσηηθή ςχρσζε, ζχλδξνκν Heller), Αηαηαξαρή ππεξδξαζηεξηφηεηαο 

ζρεηηδφκελε κε ηελ λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζηεξεφηππεο θηλήζεηο F84.4, χλδξνκν 

Asperger F84.5 (απηηζηηθή ςπρνπαζεηηθή δηαηαξαρή, ζρηδνεηδήο δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο). Βπίζεο, άιιεο Αηάρπηεο Ώλαπηπμηαθέο Αηαηαξαρέο F84.8 θαη ηέινο Αηάρπηε 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, κε θαζνξηδφκελε F84.9» (ηεθαλίδεο, νιδάηνο & Μαπξέαο, 

2011). 

2.4 Η έληαμε ησλ παηδηώλ κε ΓΑΓ-ΦΑ 

Δ έληαμε απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα ζέκα πνπ πξνβιεκαηίδεη ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Τπάξρεη έλα επξχ θάζκα νξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο έλλνηαο αιιά θαη ησλ παξακέηξσλ ηεο 

(ηδέξε, 2012). Δ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη δηθαίσκα θαη πξέπεη 

λα ζεσξείηαη σο εληαίν ηκήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Goepel, 2009). Σν 

ηειεπηαίν πξέπεη λα επηδνθηκάδεη θαη λα ππνζηεξίδεη θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πνπ λα 

ζέβνληαη ηελ αηνκηθή ηαπηφηεηα. χκθσλα κε ηε Αξνζηλνχ (1996), έλα ζρνιείν γηα 

φινπο νθείιεη λα είλαη ε βαζηθή επηδίσμε ηεο πνιηηείαο. 

Σν κνληέιν ηεο έληαμεο, ζεσξείηαη σο ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. χκθσλα κε ηελ Γψληνπ-ηδέξε (2011), ε 

έθζεζε ηεο Warnock (1978) πεξηγξάθεη ηξείο ηχπνπο ζρνιηθήο έληαμεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, είλαη «ε ρσξηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα παηδηά κε αλαπεξία 

εθπαηδεχνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηνπο κε αλάπεξνπο καζεηέο αιιά ζε μερσξηζηέο 
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κνλάδεο ή ζρνιηθά θηήξηα θαη ε θνηλσληθή, φπνπ ηα παηδηά κε ΒΒΏ ή κε έρνπλ 

θνηλσληθέο επαθέο ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο γηνξηέο, εθδξνκέο θαη δηαιιείκαηα 

αιιά ε εθπαίδεπζε ηνπο παξέρεηαη μερσξηζηά. Σέινο, επηζεκαίλεηαη θαη ε ιεηηνπξγηθή 

ζρνιηθή έληαμε, φπνπ φινη νη καζεηέο θνηηνχλ ζην ίδην ζρνιείν θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά παξαθνινπζνχλ εηδηθφ πξφγξακκα» (Γψληνπ-ηδέξε, 2012, 

ζει. 159). 

 Σν ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ν λφκνο 

3699/2008, ν νπνίνο θαζνξίδεη σο ππνρξεσηηθφ ηνλ ραξαθηήξα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο. ε απηφλ ππήξμαλ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε πξνγελέζηεξνπο 

λφκνπο. Αειαδή, ν φξνο εηδηθή αγσγή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ φξν «Βηδηθή Ώγσγή θαη 

Βθπαίδεπζε», ζηνλ φξν εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνζηέζεθε ν φξνο «αλαπεξία», 

θαη ζηα Κέληξν Βιέγρνπ Αηάγλσζεο θαη Αηαθνξνδηάγλσζεο – Τπνζηήξημεο (ΚΒΑΑ-Τ) 

δφζεθε θαη ε ηδηφηεηα ηεο ππνζηήξημεο, θαζψο παξαηάζεθε ην φξην ειηθίαο γηα ηε 

θνίηεζε ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο (ΜΒΏΒ). Ώπηά 

απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ πξνζπάζεζε απηφο ν λφκνο λα 

θαηνρπξψζεη (Γψληνπ-ηδέξε, 2012). 

Οινθιεξψλνληαο, αλαθέξνπκε φηη ε ηάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ αηφκσλ, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Παξφια απηά, νη ζρνιηθέο δνκέο δελ είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο 

λα δερηνχλ ην πιήζνο ησλ απνθιηλφλησλ καζεηψλ. Πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί έλα επξχ 

θάζκα πξνβιεκάησλ ηφζν ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, φζν θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ (Vlachou, 2004). 

2.5 Ο ζεζκόο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζηελ Διιάδα 

Ο ζεζκφο ηεο Π, εθαξκφδεηαη επξέσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο ζην 

πιαίζην ηνπ εληαμηαθνχ κνληέινπ, δεκηνπξγψληαο κεγάιεο πξνζδνθίεο ηφζν ζε γνλείο 

φζν θαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (Ώηηαιηψηνπ, 2014). Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ 

θαζνξίδεη επθξηλψο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην Ν.3699/2008 ν φξνο Π αλαθέξεηαη 22 θνξέο, ελψ ε ζπλεθπαίδεπζε 

κφιηο κία, θαηαδεηθλχνληαο ηελ απξνζδηφξηζηε εηθφλα ηνπ λνκνζέηε απέλαληη ζηελ 
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επξχηεξε έλλνηαο ηεο έληαμεο. Σν Φ.Β.Κ ηνπ Ν. 3699/2008, αξζ. 6, δηαθξίλεη ηνπο 

καζεηέο πνπ κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ ζην γεληθφ ζρνιείν κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Π παξέρεηαη, πξψηνλ ζε καζεηέο πνπ 

κπνξνχλ κε εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη δηαθνξνπνηήζεηο λα παξαθνινπζήζνπλ ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο γεληθήο ηάμεο, δεχηεξνλ, ζε καζεηέο πνπ ζηελ πεξηνρή ηνπο 

δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ζρνιηθή κνλάδα ΒΏΒ αλεμάξηεηα απφ ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηξίηνλ, φηαλ νξίδεηαη σο απαξαίηεηε, ζχκθσλα κε ηε 

γλσκάηεπζε ησλ Κέληξν Βιέγρνπ Αηάγλσζεο θαη Αηαθνξνδηάγλσζεο -Τπνζηήξημεο 

(ΚΒΑΑ-Τ). 

Δ Π, απνζθνπεί ζην λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ΒΒΏ λα ππνζηεξίμεη ηνλ 

καζεηή λα εληαρζεί ζηε ιεηηνπξγνχζα ηάμε ρσξίο λα ζηνρνπνηείηαη θαη λα απνθιίλεη 

(Butt, 2014). ΐαζηθή πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη λα εμαηνκηθεχεη θαη λα πξνζαξκφδεη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο γεληθήο ηάμεο ζηηο 

αλάγθεο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ. Αελ πξέπεη λα απνηειεί ην δεθαλίθη ηνπ καζεηή 

αιιά ην κέζν πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

εμέιημε ηνπ (Ώηηαιηψηνπ, 2014). 

Δ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα πινπνηείηαη κε ηελ 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Π ζηε γεληθή ηάμε. Ο ξφινο ηνπ είλαη εληζρπηηθφο θαη 

ππνθαζηζηά ηελ ειιεηκκαηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζην παηδί κε ΒΒΏ θαη ζηα ππφινηπα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Οξγαλψλεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηα εξεζίζκαηα κε 

ηξφπν πνπ λα είλαη πξνβιέςηκα, γηαηί κφλν έηζη κπνξεί λα απηνλνκεζεί. Ώπινπνηεί ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα κε δνκεκέλα πξνγξάκκαηα, δεκηνπξγψληαο ηνπ ην αίζζεκα ηεο 

αζθάιεηαο (Siaperas & Beadle-Brown, 2006). ε απηφ ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο χπαξμεο πξνγξάκκαηνο ζηε δσή απηψλ ησλ παηδηψλ, δηφηη 

παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζην λα πξνγξακκαηίζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηε ρξνληθή 

αθνινπζία θάπνησλ εκεξήζησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ώπηφ είλαη απνηέιεζκα θάπνησλ 

ιεηηνπξγηψλ, φπσο αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα γηα αιιαγή ζην πξφγξακκα, ηελ ηθαλφηεηα λα 

απνδερηεί ηελ θαηλνχξγηα θαηάζηαζε, δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, εθαξκνγή 

ηεο επηινγήο, θαη αλαζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο (Hill, 2004). 

    χκθσλα κε ηε Αξνζηλνχ (2004α) θαη ηνλ Σζηλαξέιε (2011), ε εηδηθή αγσγή είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δηφξζσζε, ηελ αλαπιήξσζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ, 
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βαζηδφκελε πάληα ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε καζεηή. ΐαζηθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο 

νθείιεη λα είλαη ε αλαηξνπή ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη φρη ην ζχλνιν ησλ 

αθαδεκατθψλ γλψζεσλ. ια απηά επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ θαη ηεο εκπηζηνζχλεο. Δ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ έληαμε ησλ ΏΜΒΏ ζηα γεληθά ζρνιεία. 

2.6 Η εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζην εμσηεξηθό 

Οη Butt θαη Lowe (2010), πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο Π ζηελ Canberra ηεο Ώπζηξαιίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη απμεζεί ε δήηεζε θαη θαη’ επέθηαζε θαη ε αλάγθε γηα Π ζηηο ζρνιηθέο δνκέο φπνπ 

θνηηνχλ θαη καζεηέο κε Βηδηθέο Βθπαηδεπηηθέο Ώλάγθεο (ΒΒΏ). Ο φξνο Teaching 

Assistant, αληηπξνζσπεχεη ηνλ αληίζηνηρν ζεζκφ ηεο Π, ζηελ Ώκεξηθή, ην Δλσκέλν 

ΐαζίιεην θαη ηελ Ώπζηξαιία.   

Δ εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη σο βνεζεηηθφ εηδηθφ 

πξνζσπηθφ πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Οη Butt θαη Lowe (2010), αλαθέξνπλ θαη 

αλαιχνπλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζην Δλσκέλν 

ΐαζίιεην δελ απαηηείηαη ην άηνκν λα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ αλψηεξεο εθπαίδεπζεο 

(Πξσηνβάζκηαο, Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο), αθφκα θαη λα κελ έρεη ζρεηηθή 

εθπαίδεπζε κε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο. Βπίζεο θάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

Ώπζηξαιία, φπνπ ην πξνζσπηθφ δελ απαηηείηαη λα έρεη ζπγθεθξηκέλα ηππηθά πξνζφληα.  

Δ Butt (2014), αλαιχεη ην θαηλνχξγην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Ώπζηξαιίαο. 

πγθεθξηκέλα, ν λφκνο ηνπ 2013 ζεζκνζεηεί ηα πξναπαηηνχκελα πξνζφληα φισλ  φζσλ 

εξγάδνληαη κε παηδηά απφ ηε γέλλεζε ηνπο κέρξη θαη ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ, νξίδνληαο σο 

ππνρξεσηηθή ηελ θαηνρή ηνπ Certificate III αιιά θαη ηελ εκπεηξία ζε ζέκαηα εηδηθήο 

αγσγήο. Βληνχηνηο, παιαηφηεξα ζεσξνχληαλ αξθεηφ θάπνηνο λα γλσξίδεη βαζηθέο 

ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο,  λα έρεη  γλψζε γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο 

γηα ηνλ ξφιν, πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί σο βνεζεηηθφ εηδηθφ πξνζσπηθφ. 

Ο ζεζκφο απηφο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε θακία ρψξα δελ είλαη επθξηλψο 

νξηζκέλνο, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηνλ ξφιν απξνζδηφξηζην θαη ηε ρξεζηκφηεηα  ακθίβνιε. 

Ώπηφ ζπκβαίλεη δηφηη, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηάμεο δελ 

γλσξίδνπλ ηα φξηα παξέκβαζεο ηεο Π ζηε γεληθή ηάμε (Butt, 2014). Παξαζέηνπκε ηηο 
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ηέζζεξηο εθδνρέο Π, φπσο απηέο εθαξκφδεηαη κέρξη ζήκεξα ζηελ Ώπζηξαιία. ηελ 

πξψηε εθδνρή, ν εθπαηδεπηηθφο Π πνπ ππεξεηεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ππνζηεξίδεη 

νπνηνδήπνηε καζεηή κε δηάγλσζε αλεμάξηεηα απφ ηελ ηάμε πνπ θνηηά. Ώπηφ ην κνληέιν 

ζα κπνξνχζε λα παξαιιειηζηεί κε ην ειιεληθφ ηκήκα έληαμεο, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη 

ζηελ Βιιάδα ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο έρεη ηε δηθή ηνπ αίζνπζα γηα λα 

κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα εμαηνκηθεπκέλα ή ηα κηθξφ-νκαδηθά πξνγξάκκαηα. 

ηε δεχηεξε εθδνρή, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα έρεη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ απφ ηξία 

έσο ηέζζεξα παηδηά θαη λα θηλείηαη απφ ηάμε ζε ηάμε. ηελ ηξίηε εθδνρή, εκθαλίδεηαη ε 

αληηζηνηρία 1-1, δειαδή Π κε έλα παηδί ζηε γεληθή ηάμε, θάηη αλάινγν κε φ, ηη 

εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Βιιάδα. ηελ Ώπζηξαιία απηή ε κνξθή ζηήξημεο δελ ζεσξείηαη 

σθέιηκε, δηφηη πηζηεχεηαη φηη θέξλεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα, φπσο ζηηγκαηηζκφο θαη 

απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ. Δ ηειεπηαία εθδνρή είλαη απηή θαηά ηελ νπνία έλαο κφληκνο 

εθπαηδεπηηθφο απαζρνιείηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν παηδί γηα νιφθιεξε ηελ ζρνιηθή 

ρξνληά (Butt, 2014).  

Δ έξεπλα ησλ Butt θαη Lowe (2010),  δηεμήρζε ζε πξνάζηην ηεο Ώπζηξαιίαο θαη  ην 

δείγκα ηεο ήηαλ 340 παηδηά ειηθίαο απφ 4 έσο 12 εηψλ. Οη ζπκκεηέρνληαο δάζθαινη ήηαλ 

22 γεληθήο παηδείαο (class teacher) θαη 7 Π (Teaching Assistant).  Ώπφ ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ δελ έρνπλ ηελ Ώγγιηθή γιψζζα σο πξψηε 

γιψζζα θαη ην 5% είλαη ηζαγελείο. Δ έξεπλα απηή πινπνηήζεθε ζε ηξείο θάζεηο. ηελ 

πξψηε, έγηλε ε αλαγλψξηζε ησλ επζπλψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο, ζηε δεχηεξε, έγηλε ε εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ πνπ είραλ 

πξναπνθαζηζηεί θαη ηέινο, ζηελ ηξίηε έγηλε ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαηέιεμαλ ζηελ αλάγθε νξηνζέηεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΒΒΏ, θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, απμάλνληαο έηζη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο θαη  

εληζρχνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο.  

   πκπεξαζκαηηθά, ε επηηπρεκέλε έληαμε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία είλαη 

πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν πνπ ππαγνξεχεη ηελ χπαξμε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο 

εκπιεθνκέλνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

ηάμεο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί ηφζν κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο Π, φζν θαη κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ (Goepel, 2009). χκθσλα κε ηελ Butt (2014), αθφκα θαη νη 
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επηβιέπνληεο  «Business Managers» ησλ Π δελ γλσξίδνπλ ηη αθξηβψο ζα έπξεπε λα 

γίλεηαη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο, πξάγκα πνπ 

θαζηζηά ηνλ ζεζκφ θαη ηνλ ξφιν αζαθή. Δ πνιηηεία νθείιεη λα ζέζεη ηηο δηαρσξηζηηθέο 

γξακκέο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν 

θαη γηα φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μηα πηζαλή εξκελεία 

γηα απηή ηε ρανηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ εηδηθή αγσγή, είλαη ε αξλεηηθή 

ζηάζε θαη νη πξνθαηαιήςεηο πνπ έρεη θάζε θνηλσλία αλά ηνλ θφζκν γηα ηελ αλαπεξία 

(Huws & Jones, 2011). 

2.7 Σν Πιαίζην Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΠΑΠΔΑΔ) 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκαιήο έληαμεο εθαξκφζηεθαλ θάπνηεο κέζνδνη θαη ηερληθέο, 

πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή, ψζηε λα κπνξέζεη λα εηζαρζεί ζηα 

γεληθά ζρνιεία (ΤΠΒΠΘ-Π.Ε, 2009).  Γηα απηφ ηνλ ιφγν ςεθίζηεθε σο επίζεκνο λφκνο 

ηνπ θξάηνπο ην ΠΏΠΒΏ (Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα 301, ΦΒΚ: 208, ηρ. Ώ’ 29/8/1996). Σν 

ζπγθεθξηκέλν Αηάηαγκα δηαθξίλεηαη ζε γεληθέο ελφηεηεο, φπσο ηε «ζρνιηθή εηνηκφηεηα», 

ηηο «βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο», ηελ «θνηλσληθή πξνζαξκνγή», ηηο «δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο» θαη ηελ «πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα» (Αξνζηλνχ et al.,, 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2003), ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα είλαη θαηάινγνο κε 

ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Μπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη λα 

νξγαλψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηα παηδηά κε κέηξηεο θαη ζνβαξέο δπζθνιίεο.  

Ώλαιχνληαο ηνλ φξν «ζρνιηθέο δεμηφηεηεο» αλαθεξφκαζηε ζηελ αλάπηπμε εθείλσλ 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ην ζρνιείν, φπσο αλάγλσζε, 

γξαθή, θαηαλφεζε, παξαγσγή ιφγνπ θαη καζεκαηηθά. ια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηελ 

απφθηεζε θψδηθα επηθνηλσλίαο (ιεθηηθήο-κε ιεθηηθήο), ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ακθηπιεπξηθφηεηαο, ην ςπρνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, δειαδή  ηελ απφθηεζε ελζπλαίζζεζεο (Soro, 2013). Δ  

«θνηλσληθή πξνζαξκνγή», αλαιχεηαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο δεμηφηεηαο απφ ηε κεξηά ηνπ 

παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ λα απηνλνκεζεί κέζα ζην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ (Αξνζηλνχ et al., 2009). Οη «δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο», επηηξέπνπλ ζην 

παηδί λα θαηαθηήζεη ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ κέζα απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ κε 

δηάθνξα πιηθά θαη κέζα (ΤΠΒΠΘ-Π.Ε, 2000). Σέινο, ε «πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα» 
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θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Καζνξηζηηθφ 

ξφιν ζε απηφ δηαδξακαηίδεη ε σξίκαλζε θαη ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ, ψζηε λα θαηαθέξεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνηλσλία θαη λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηεο (ΤΠΒΠΘ-Π.Ε, 2009). 

Δ απφθηεζε θαη ε βειηίσζε απηψλ ησλ γλψζεσλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ αθνινχζσλ ηνκέσλ ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο, φπσο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο (ΤΠΒΠΘ-Π.Ε, 2009). Δ πξνζέγγηζε θάζε ηνκέα ζπλνιηθά ή κεκνλσκέλα 

απνζθνπεί ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπο.  

Ο ςπρνθηλεηηθφο ηνκέαο, εξκελεχεηαη σο ν ζπλδπαζκφο ηεο θίλεζεο θαη ηεο ςπρήο 

ηνπ αηφκνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο επηηξέπνπλ ζην λήπην λα θαηαθηήζεη 

ηελ έλλνηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ, ηνλ θφζκν θπζηθφ ή αλζξσπνγελήο πνπ ην πεξηβάιιεη, λα 

κάζεη λα εθθξάδεηαη κέζα απφ ην ζψκα ηνπ  θαη ηέινο λα απνθηήζεη  ηζνξξνπεκέλε 

ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε (ΤΠΒΠΘ-ΠΕ, 1991). 

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη ην εξγαιείν γηα λα κπνξέζνπκε λα εμσηεξηθεχζνπκε ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη γεληθφηεξα λα επηθνηλσλήζνπκε (Σζηλαξέιεο, 2011). Σν 

λεπηαγσγείν ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία εμέιημεο ηνπ 

παηδηνχ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν παηρλίδη είλαη ν άηππνο θαη αζπλείδεηνο ηξφπνο 

αλαγθαζηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ. Μέζα απφ απηφ, ην παηδί θάλεη θίινπο, 

εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα θαη κηιάεη κέρξη θαη κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Σν παηρλίδη βάδεη 

ηα παηδηά ζε κηα δηαδηθαζία λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγην ηνπο, λα κάζνπλ λα 

επηρεηξεκαηνινγνχλ αθφκα θαη λα ακχλνληαη κε έλα ζπλδπαζκφ ιεθηηθψλ θαη κε 

ιεθηηθψλ κελπκάησλ (αξξήο, 2009). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ 

Ώιιφγισζζσλ παηδηψλ πνπ πξνζπαζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ,  λα κηιήζνπλ 

ηε γιψζζα ηνπ θίινπ ηνπο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ (ΤΠΒΠΘ-ΠΕ, 1991). 

Ο φξνο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε, ζηε κλήκε, ζηε ζθέςε, ζηνλ 

ζπιινγηζκφ θαη ζε φιεο ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνζδηνξίδεη θαη ηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ελφο καζεηή (ΤΠΒΠΘ-Π.Ε, 

2009). 
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Δ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο 

αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Με ηνλ φξν απηφ, πξνζδηνξίδεηαη  ε εηθφλα πνπ έρεη ην 

ίδην ην παηδί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχεη γηα κάζεζε αιιά θαη ε 

δεμηφηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο.  

Δ ζεηηθή ζηάζε ησλ άιισλ απέλαληη ζην παηδί κε ΒΒΏ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Αηφηη, φηαλ ν καζεηήο ληψζεη ηελ απνδνρή απφ ηνπο γχξσ 

ηνπ, ηφηε έρεη έλα ηζρπξφ θίλεηξν λα εμεξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, λα 

ζπλεξγαζηεί κε φινπο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο καδί ηνπο. χκθσλα κε ηελ Καιαηδή-

Ώδίδε (2009), ηα παηδηά κε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδνληαη αδχλακα λα 

εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Βθδειψλνπλ επηζεηηθφηεηα, επεηδή είλαη αδχλαην λα 

ζπγθξαηήζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ν ζπκφο.  

2.8 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ παηδηνύ κε ΓΑΓ-ΦΑ κε ηνπο άιινπο  

Δ ζπλεξγαζία είλαη απνηέιεζκα αλάπηπμεο πνιιψλ δεμηνηήησλ. Πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο είλαη ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ άιισλ. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κε πνιινχο 

ηξφπνπο, φπσο ε  βιεκκαηηθή επαθή ε νπνία είλαη θνξέαο θεθαιπκκέλσλ κελπκάησλ. Σα 

παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην απηηζηηθφ θάζκα, είηε δελ έρνπλ βιεκκαηηθή επαθή, είηε έρνπλ 

αξθεηά έληνλε. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην παηδί δελ είλαη ηθαλφ λα ζπιιέμεη φιν εθείλν 

ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη αλάκεζα ζηνλ πνκπφ θαη ζηνλ δέθηε. 

Αεκηνπξγψληαο ειιείκκαηα θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, ε νπνία 

επηηξέπεη ζην άηνκν λα αθνινπζεί ηνπο άιινπο, λα καζαίλεη καδί ηνπο, λα παξαθνινπζεί 

ηε ζθέςε ηνπο θαη λα κπνξεί κέζα απφ απηφ λα αιιειεπηδξάζεη (Καβαιηψηε, 2012). 

Δ δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα κηαο επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίαο. Ώθφκα θαη ην γεγνλφο φηη ππνιείπεηαη ζην 

λα βξεη ηνλ ηξφπν λα δεκηνπξγήζεη αιιά θαη λα δηαηεξήζεη κηα ζρέζε, επηβαξχλεη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη δπζρεξαίλεη ην θνκκάηη ηεο ζπλεξγαζίαο (Καβαιηψηε, 

2012).  

Καηά ηνλ Υξεζηάθε (2003), ε ζπλεξγαζία πεξλάεη θάπνηα ζηάδηα γηα λα αλαπηπρζεί 

ζηα παηδηά κε ΑΏΑ-ΦΏ. Σν πξψην ζηάδην, είλαη ε εξγαζία ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ, 

πξάγκα πνπ επηηξέπεη ζην παηδί λα ληψζεη ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα θαη λα απνθηήζεη 

πξαγκαηνινγηθή επίγλσζε. ηαδηαθά, πεξλάεη ζε νκάδα ησλ ηξηψλ, φπνπ ν καζεηήο κε 
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αλαπεξία δπζθνιεχεηαη πεξηζζφηεξν αιιά ην φθεινο γηα εθείλνλ είλαη κεγαιχηεξν. ηε 

ζπλέρεηα, πεξλάεη ζε νκάδα κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα έρεη 

νξγαλψζεη απφιπηα ηε δηαδηθαζία, λα έρεη νξίζεη ηνλ ζηφρν θαζψο θαη λα έρεη 

νξηνζεηήζεη ηνλ ξφιν ηνπ καζεηή ζε απηήλ. Μέζα απφ απηά ηα ζηάδηα, ν καζεηήο είλαη 

ζε ζέζε λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθά παηρλίδηα θαη γεληθά λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζην εκεξήζην πξφγξακκα ηεο ηάμεο ηνπ. Σέινο, ην παηδί είλαη ελεξγφ θαη εληαγκέλν 

κέινο ηεο κηθξφ-νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ, έρνληαο θαηαθηήζεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηέηνηεο 

πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ ζε αλάινγεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πηζαλφλ ζα 

πξνθχςνπλ, λα εθαξκφζεη ηηο ηαθηηθέο-ζηξαηεγηθέο πνπ είρε δηδαρζεί-πηνζεηήζεη ζηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα. πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, αλαθέξνπκε φηη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

«ζπλεξγαζίαο» είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ. Δ 

δηδαζθαιία πξέπεη λα νξγαλψλεηαη κε ηξφπν πνπ λα επαηζζεηνπνηεί ην παηδί θαη λα 

ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη φισλ εθείλσλ ησλ ελλνηψλ, «φπσο 

ε αιιεινβνήζεηα, ν αιιεινζεβαζκφο, ε επγέλεηα, ην κνίξαζκα πιηθψλ θαη εζηθψλ 

αγαζψλ, ε εηιηθξίλεηα, ε απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη ν ζεβαζκφο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ άιινπ, ε εκπηζηνζχλε θαη ηαπηφρξνλα ε θηιία, ε ειεπζεξία, ην φξακα γηα έλαλ 

θαιχηεξν θφζκν» (Σδψξηδε, 1996, ζει. 31).     

2.9 ηνρεπκέλν Αηνκηθό Γνκεκέλν Δληαμηαθό Πξόγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) 

Γηα ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκφ ελφο ΏΑΒΠΒΏΒ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία πνιιψλ 

παξαγφλησλ, δειαδή ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ θνηηά ην παηδί κε ΒΏΒ, 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο γεληθήο ηάμεο, ηνπ αξκφδηνπ ΚΒΑΑ-Τ (δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο-

Φπρνιφγνο, Ώλαπηπμηνιφγνο, εθπαηδεπηηθφο ηεο αληίζηνηρεο ΐαζκίδαο, Λνγνζεξαπεπηήο 

θαη Βξγνζεξαπεπηήο), ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθφκα θαη ησλ παηδηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα. ε απηφ ην ζεκείν νθείινπκε λα ηνλίζνπκε 

ηε ζεκαζία ηεο έγθπξεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα γλσξίδεη ηελ επίζεκε γλσκάηεπζε ησλ ΚΒΑΑ-Τ θαη μεθηλά λα νξγαλψλεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θάλνληαο πξψηα ηε δηθή ηνπ αμηνιφγεζε (Bennington, 2004; 

Ώβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Ώπηφ επηηπγράλεηαη κε δηάθνξα εξγαιεία, φπσο Λίζηεο 

Βιέγρνπ ΐαζηθψλ Αεμηνηήησλ (ΛΒΐΑ), ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ εθηίκεζε ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή (Αξνζηλνχ, 2004β). 
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ηε ζπλέρεηα, ζέηεη ηνλ καθξνπξφζεζκν ζηφρν, ν νπνίνο είλαη απνηέιεζκα 

ζπλδπαζκνχ ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΏΠ) ηεο γεληθήο ηάμεο, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ, θαη ηνπ ΠΏΠΒΏΒ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ ηνκέα πνπ ην παηδί ππνιείπεηαη. Βλ ζπλερεία, ζα αλαιπζνχλ νη φξνη πνπ ζπλζέηνπλ 

ην αθξσλχκην ΏΑΒΠΒΏΒ (Αξνζηλνχ, 2014
 
α).  

Με ηνλ φξν ζηνρεπκέλν, αλαθεξφκαζηε ζηελ επηινγή ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη αθφκα θαη κηα νιφθιεξε ρξνληά. 

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2013), ν δηδαθηηθφο ζηφρνο «πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο, 

γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη ζηάζεηο ηηο νπνίεο ν καζεηήο πξέπεη λα θαηαθηήζεη ή λα 

αλαπηχμεη κε ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί» (ζει. 134). Έλαο δηδαθηηθφο 

ζηφρνο γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθφο, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα ηνλ θαηαθηήζεη ζηαδηαθά 

πξνηείλεηαη λα ρσξηζηεί ζε ππνζηφρνπο-βήκαηα (task analysis) (Υξεζηάθεο, 2003).  

Χο αηνκηθφ νξίδεηαη ην πξφγξακκα ζην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο πξνζαξκφδεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή. Δ 

αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εθαξκφδεη θαη 

λα πξνζαξκφδεη ην δηδαθηηθφ ηνπ πξφγξακκα ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ 

κε ΑΏΑ-ΦΏ. ηαλ νξγαλψλνπκε έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ζθεθηφκαζηε πάληα 

φζα κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο αιιά πάληα αλαθεξφκαζηε: ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

πξφγξακκα, ζηε κάζεζε (ηη, πσο θαη πφζν καζαίλεη) θαη ζηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη 

ζεηηθά κέζα απφ ην πξφγξακκα (Αξνζηλνχ, 1998). 

Σν πξφγξακκα ρξεηάδεηαη λα είλαη δνκεκέλν. χκθσλα κε ηε Αξνζηλνχ (2007), ε 

δφκεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηξέρεη ηηο εμήο θάζεηο: α. ηελ εκπεηξηθή 

θαηαγξαθή ηνπ αηνκηθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ηελ γλσκάηεπζε ησλ ΚΒΑΑ-Τ θαη άιισλ ηαηξνπαηδαγσγηθψλ ππεξεζηψλ, β. 

ηελ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε κε θαηαγξαθέο ζηνπο άμνλεο ηνπ Πιαηζίνπ 

Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο (ΠΏΠΒΏΒ), γ. ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δ. ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

κε δξαζηεξηφηεηεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αδπλακίεο ησλ 

καζεηψλ θαη ε. ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζπλεθηηκψληαο πιεξνθνξίεο 

απφ ηηο θαζεκεξηλέο, εβδνκαδηαίεο θαη κεληαίεο θαηαγξαθέο ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή κε 

ζηφρν ηελ επαλαηξνθνδφηεζε θαη ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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Σν εληαμηαθφ πξνζδηνξίδεη ηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε ΒΒΏ. Κάζε 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα ρξεηάδεηαη λα πξνσζεί ησλ ζρνιηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε ΑΏΑ-ΦΏ. χκθσλα κε ηελ Γψληνπ-ηδέξε (2012), ην ζρνιείν πξνεηνηκάδεη 

ην παηδί γηα ηελ ελήιηθε δσή ηνπ ψζηε λα γίλεη έλαο ελεξγφο πνιίηεο. 

Με ηνλ φξν πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, πεξηγξάθεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο δφκεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηελ 

δηεπηζηεκνληθφηεηα, δειαδή ζην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ (εθπαηδεπηηθφο, ςπρνιφγνο θ.α.) 

πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί ε δηδαθηηθή παξέκβαζε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή.  

2.10 Δληαμηαθέο πξαθηηθέο ησλ καζεηώλ κε ΓΑΓ-ΦΑ 

Οη καζεηέο κε αλαπεξία, παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο κνξθέο πεξηνξηζκψλ θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη δπλαηφηεηεο ή αδπλακίεο ηνπο απνηεινχλ ην θίλεηξν γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ζρεδίαζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. Σν ηειεπηαίν επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πξνο φθεινο 

απηψλ (Bennington, 2004). 

    Θεκηηφ ζεσξείηαη εδψ λα πξνζεγγίζνπκε ηηο κέρξη ηψξα δηαδεδνκέλεο πξαθηηθέο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη εθαξκφδνληαη σο ζήκεξα γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ αηφκσλ κε 

ΒΒΏ ζηελ θνηλσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηκε παξέκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο  

Bennington (2004) θαη Αξνζηλνχ (2009), είλαη κηα ζχλζεζε ππεξεζηψλ πνπ παξέρεηαη 

ζην παηδί κε αλαπεξία, ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη πξνσζεί ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηκεο παξέκβαζε, ηα παηδηά πξέπεη λα παξαηεξνχληαη θαη λα 

θαηαγξάθνληαη ηα επηηεχγκαηά ηνπο, ψζηε λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα αληρλεχζεη, 

λα εληνπίζεη θαη ηέινο λα εθπαηδεχζεη ην παηδί (Κπδσληάηνπ, Ώλδξηαλνχ, & Αξνζηλνχ, 

2008-2009).  

Υαξαθηεξηζηηθά ε Bennington (2004) θαη ν αξξήο (2009) αλαγλσξίδνπλ ην παηρλίδη 

σο έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο θαη δηαθξίλνπλ πέληε είδε: 

εμεξεπλεηηθφ, παηρλίδη ζρέζεσλ, παηρλίδη πξνζπνηήζεσλ, απνθεληξσηηθφ-θνηλσληθφ, θαη 

παηρλίδηα ξφισλ. Σν παηρλίδη είλαη θνηλσλφο πνιιψλ άγξαθσλ θαλφλσλ πνπ κε 

επράξηζην θαη αβίαζην ηξφπν ην παηδί ηνπο νηθεηνπνηείηαη. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 
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πηνζεηήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο, φπσο λα αλαγλσξίδεη πφηε πξέπεη λα κηιήζεη 

θαη πφηε φρη, πψο λα κηιήζεη θαη πνπ (πξαγκαηνινγηθή επίγλσζε).  

Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Quill (2005), Humphrey θαη Parkinson 

(2006), θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο θαηαγεγξακκέλεο κνξθήο ηνπ εκεξήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ.  Δ κειέηε ησλ Siaperas θαη Beadle-Brown 

(2006), έδεημε φηη ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην απηηζηηθφ θάζκα έξρνληαη αληηκέησπα κε 

κηα πιεζψξα επηθνηλσληαθψλ πξνβιεκάησλ. Ώπηφ έρεη σο αληίθηππν λα κελ κπνξνχλ ηα 

άηνκα εχθνια λα εθηειέζνπλ ηελ επηδησθφκελε δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο αθνπζηηθήο 

νδνχ. Ο Quill (2005) επηζεκαίλεη ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα επεμεξγαζηεί έλα πιήζνο 

ερεηηθψλ εληνιψλ. Δ αθνπζηηθή κλήκε εκθαλίδεηαη αζζελέζηεξε ζε ζρέζε κε ηελ 

νπηηθή. 

Με βάζε απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα δνκήζεθε έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο γηα ηα 

παηδηά κε ΑΏΑ–ΦΏ. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη κε ηνλ φξν «Treatment and Education 

of Autistic and Related Communication-Handicapped Children» (TEACCH) (Humphrey 

& Parkinson, 2006). Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε νπηηθή κλήκε θαη 

εθαξκφδεηαη σο εμήο: θαζεκεξηλψο δνκείηαη έλα νξηδφληην εηθνλνγξαθεκέλν πξφγξακκα, 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εκέξαο. Δ ρξνληθή αθνινπζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πξνθαζνξηζκέλν εκεξήζην πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ. Σν 

πεξηερφκελν ησλ εηθφλσλ είηε ηξνπνπνηείηαη απφ καζεηή ζε καζεηή είηε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην γηα κηα νκάδα παηδηψλ. Μέζα απφ απηφ, ειαρηζηνπνηείηαη ην 

ελδερφκελν άγρνπο, θαζψο ν καζεηήο είλαη ελήκεξνο γηα ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ. Οη Siaperas θαη Beadle-ΐrown (2006), πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηα 

νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζε δψδεθα παηδηά πνπ δελ είραλ δερηεί θακία 

παξέκβαζε έσο ηφηε. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεακαηηθά γηα ηελ πξφνδν απηψλ ησλ 

παηδηψλ ηφζν ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο άιινπο, ελψ παξαηεξήζεθε θαη 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζην απηνζπλαίζζεκά ηνπο. Ώθφκε έλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ 

ηζρπξνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ είλαη ε έξεπλα ησλ Humphrey θαη 

Parkinson (2006). Σα επξήκαηα ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο αλάκεζα ζε δχν νκάδεο 

παηδηψλ, φπνπ ζηε κελ πξψηε εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο, ελψ ζηε δεχηεξε έλα κε 

δνκεκέλν πξφγξακκα. Βπηβεβαηψζεθαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηα νθέιε πνπ παξέρεη ζηα 

παηδηά κε ΑΏΑ-ΦΏ ε δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δ  δηαηήξεζε ηεο ξνπηίλαο θαη ε 
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πξνβιεςηκφηεηα ζε έλα νπηηθά δνκεκέλν πεξηβάιινλ, απνηεινχλ ηα απαξαίηεηα 

ζπζηαηηθά ελφο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνσζεί ηελ απηνλνκία (Humphrey & 

Parkinson, 2006). 

Δ κέζνδνο PECS (Picture Exchange Communication System) (Quill, 2005), 

ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη ηελ αδπλακία θάπνησλ αηφκσλ κε ΑΏΑ-ΦΏ 

λα κηιήζνπλ. Βπνκέλσο, απηή ε κέζνδνο είλαη έλα ζχζηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

κέζσ εηθφλσλ (PECS). Δ εθαξκνγή ηεο επηηπγράλεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζην δεπγάξη παηδί - ζεξαπεπηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ησλ PECS εληζρχεη ηνλ 

απζφξκεην ιφγν, ηε κίκεζε, ηε ρξήζε πξνηάζεσλ κε λφεκα γηα ην ππνθείκελν, ηε 

δηαηχπσζε αλαγθψλ θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ (Humphrey & Parkinson, 2006).  

Δ θνηλσληθή ηζηνξία είλαη έλα αθφκα εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηή. Ο 

εκπλεπζηήο απηψλ ησλ ηζηνξηψλ είλαη ε Gray (1994), ε νπνία πξνζπάζεζε κέζα απφ 

απηέο λα  απνθαιχςεη ζηα παηδηά ηνπο θξπκκέλνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο (O'Connor, 

2009). πγθεθξηκέλα πεξηγξάθεη απηφ πνπ γηα ηνλ λεπξνηππηθφ είλαη απηνλφεην. Μηα 

ηέηνηα πιεξνθνξία ελεκεξψλεη, εξεκεί, ππνζηεξίδεη θαη ππνδεηθλχεη ηξφπνπο γηα ηελ 

εμνκάιπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ (Gray & White, 2003). 

Δ έξεπλα ησλ Choi θαη Nieminen (2008), απνδεηθλχεη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ παηδηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην παηδί δέρηεθε πξφγξακκα 

παξεκβάζεσλ κε θχξην εξγαιείν ηνπο ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο. ε ιίγεο εβδνκάδεο ην 

ζπγθεθξηκέλν παηδί ήηαλ ζε ζέζε λα εθινγηθεχζεη θαη λα αληηκεησπίζεη νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζηνξίεο πνπ  πξαγκαηεχνληαλ 

ηελ αλάπηπμε βιεκκαηηθήο ηνπ επαθήο θαηά ηηο πξσηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ειεχζεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο θαη ηνλ ηξφπν εχξεζεο 

βνήζεηαο. 

 χκθσλα κε ηνλ O΄Connor (2009), ε  ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, σο 

κνλαδηθνχ κέζνπ παξέκβαζεο ζε παηδηά κε απηηζκφ, ζεσξείηαη απνδνηηθή.  ε απηφ ην 

ζεκείν κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ζπλνπηηθά θάπνηα πεηξάκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ απφδεημε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ. Υαξαθηεξηζηηθά, έλα παηδί 

κε ΑΏΑ-ΦΏ πνπ δελ κπνξνχζε λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ γηα πάλσ απφ 30 ιεπηά,  

εθδήισλε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηα ππφινηπα παηδηά ηεο νκάδαο. Ο ζπλδπαζκφο 

ζπλερνχο ππνζηήξημεο ηεο Π θαη ε θνηλσληθή ηζηνξία, βνήζεζαλ ζηνλ  πεξηνξηζκφ ησλ 
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εθξήμεσλ ζπκνχ ηνπ παηδηνχ. Ο κφλνο πεξηνξηζκφο ηνπ εξγαιείνπ θαίλεηαη λα εζηηάδεηαη 

ζηελ αδπλακία ησλ παηδηψλ κε ΑΏΑ-ΦΏ λα γεληθεχζνπλ απηή ηελ αληίδξαζε θαη λα ηελ 

εθαξκφζνπλ ζε θάπνηα άιιε παξφκνηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. 

 Δ αλαγθαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε ΑΏΑ-

ΦΏ απνδεηθλχεηαη απφ πνιιέο έξεπλεο, θπξίσο αλ δερηνχκε ηελ πνιπκνξθία ησλ 

πεξηζηαηηθψλ (Geschwind, 2011).  Βπνκέλσο, ζεσξείηαη ακθίβνιε ε  ρξήζε κηαο κφλν 

ηερληθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βπηπξφζζεηα, ν O'Connor (2009) ηνλίδεη ηε 

ζεκαζία ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Δ θαηαιιειφηεηα ησλ κέζσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ, ζχκθσλα κε ηε Αξνζηλνχ (2002), ππνγξακκίδεηαη απφ ηελ νξζή δηάγλσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

ην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδνληαη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο Π κε ζθνπφ θαη ζηφρν λα ζπιιέμεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα νξγαλψζεη ην εκεξήζην πξφγξακκα. Δ έξεπλα ήηαλ 

κεηθηή θαη απνηεινχηαλ απφ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα (Ώβξακίδεο & Καιχβα, 

2006). Δ παξνχζα έξεπλα είλαη Μειέηε Πεξίπησζεο, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Cohen and 

Manion (1994), απηή εμππεξεηεί ζηελ θαηαλφεζε ζχλζεησλ θαηαζηάζεσλ κέζα απφ 

πνιινχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηεξεχλεζεο ηνπ κειεηψκελνπ αληηθεηκέλνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζε θακία πεξίπησζε θαη απηφ έγθεηηαη 

ζηε κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε πεξηζηαηηθνχ.  

3.1 Πεδίν ηεο έξεπλαο 

Δ παξνχζα έξεπλα έγηλε ζην πεδίν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξεηαη ζε παηδί ειηθίαο 6 εηψλ κε δηάγλσζε ΑΏΑ-ΦΏ, πνπ θνηηά ζηε γεληθή ηάμε 

λεπηαγσγείνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ΐ’ Ώζήλαο, ην νπνίν αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη ζπγθξηκέλα ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο 

(θνηλσληθέο δεμηφηεηεο). ην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ΑΕ.Π.Μ.. «Ώλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

γηα ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο», ε εξεπλήηξηα κε βαζηθά εξγαιεία ηεο, 

ηελ παξαηήξεζε, παξέκβαζε θαη αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο βαζηζκέλνπ ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ, θαηάθεξε λα εληζρχζεη θαη λα 

βειηηψζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ παηδηνχ (απηνζπλαίζζεκα, πξνθνξηθφο ιφγνο). Δ δφκεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΏΑΒΠΒΏΒ, ζηεξίρζεθε ζην ΠΏΠΒΏΒ κε έκθαζε ηφζν ηελ 

απφθηεζε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ φζν θαη ηελ νκαιή ζρνιηθή έληαμε ηνπ παηδηνχ κε 

ΑΏΑ-ΦΏ (Αξνζηλνχ, 2014α).  

Δ επηινγή ηεο πεξηνρήο «ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε», πξαγκαηνπνηήζεθε κε θχξην 

γλψκνλα ηεο εξεπλήηξηαο λα κεηξήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηε βειηίσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ παηδηνχ κε 
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ΑΏΑ-ΦΏ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ κε νηθεία θαη κε 

πξφζσπα. Με ηε ινγηθή απηή ε δφκεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε γεληθή ηάμε 

λεπηαγσγείνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ απηνλνκία ησλ καζεηψλ κε ΑΏΑ-ΦΏ, παξέρνληαο 

ηνπο ηελ αζθάιεηα ηεο πξνβιεςηκφηεηαο.  

3.2 Δξγαιεία  

Σα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ζα παξαηεζνχλ παξαθάησ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πνηνηηθά 

δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε βαζηθά εξγαιεία ηε ζπκκεηνρηθή-πνηνηηθή παξαηήξεζε, φπνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ νη πίλαθεο Λίζηεο Βιέγρνπ ΐαζηθψλ Αεμηνηήησλ (ΛΒΐΑ), Μαζεζηαθήο 

Βηνηκφηεηαο (ΜΒ), Βηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Απζθνιηψλ (ΒΜΑ), ΠΏΠΒΏΒ, Γεληθέο 

Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο (ΓΜΑ), θαη Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο ζην Σξηαδηθφ Φάζκα ηνπ 

Ώπηηζκνχ (Αξνζηλνχ et al., 2009). Βπίζεο, ζπκπιεξψζεθε ην Έληππν Αηδαθηηθήο 

Ώιιειεπίδξαζεο (ΒΑΏ) απφ ηε λεπηαγσγφ ηεο Π, θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 εκη-

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο.  

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ζπιιερζνχλ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα είλαη 

ηα 5 πεηξάκαηα-θνηλσληθέο ηζηνξίεο κε αληίζηνηρεο εξσηήζεηο, θαζψο θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ δηαλεκήζεθε κεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ. 

3.2.1 Δξγαιεία ζπιινγήο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

Δ ζπκκεηνρηθή-πνηνηηθή παξαηήξεζε δνκήζεθε κε βάζε ηηο ΛΒΐΑ. πγθεθξηκέλα 

αμηνπνηήζακε ηηο ΛΒΐΑ Μαζεζηαθήο Βηνηκφηεηαο, απνηεινχκελεο απφ ηηο πεξηνρέο 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ςπρνθηλεηηθφηεηα, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη πξνθνξηθφο 

ιφγνο (Αξνζηλνχ et al., 2009). Βπίζεο, ηηο ΛΒΐΑ Βηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Απζθνιηψλ 

(ΒΜΑ) κε πεξηνρέο ηηο αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο (νπηηθή, αθνπζηηθή, νπηηθναθνπζηηθή 

θαη πνιπαηζζεηεξηαθή αληίιεςε), κλεκνληθέο δεμηφηεηεο (ιεηηνπξγηθή, καθξνπξφζεζκε, 

βξαρππξφζεζκε κλήκε), γξαθηθφο ρψξνο (ρσξνρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο, 

γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη θαηαλφεζε ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ), βαζηθέο αλαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο (θσλνινγηθή αληίιεςε, γξαθή, κνξθνινγηθφ-νξζνγξαθία, ζεκαζηνινγηθφ, 

γξαπηή εξγαζία), καζεζηαθέο δεμηφηεηεο (αξηζκνί θαη καζεκαηηθά ζχκβνια, γιψζζα θαη 
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καζεκαηηθά), ζπκπεξηθνξά (ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

αλαγλσζηηθή-απηνεηθφλα) (Αξνζηλνχ, 2014β).  

Ώθφκα, ηηο ΛΒΐΑ-ΠΏΠΒΏ, πνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ πεξηνρή Μαζεζηαθή Βηνηκφηεηα 

(πξνθνξηθφ ιφγν, ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο), βαζηθέο αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, γξαθή θαη καζεκαηηθά), θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

(απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ), 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ειεχζεξνο ρξφλνο, αηζζεηηθέο ηέρλεο) θαη 

πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα (πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο) (Αξνζηλνχ, 2014γ). Βπηπξνζζέησο, ηηο ΛΒΐΑ-Γεληθέο Μαζεζηαθέο 

Απζθνιίεο (ΓΜΑ), νη νπνίεο ζπκπεξηιάκβαλαλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο, δεμηφηεηεο-

γιψζζαο (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, γξαθή, παξαγσγή), δεμηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο (πξνθνξηθφο ιφγνο, ςπρνθηλεηηθφηεηα, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε), «καζεκαηηθά» (αξηζκνχο, πξάμεηο, επίιπζε πξνβιεκάησλ), 

«δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο» (ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο-ζπλεξγαζία, αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο-επηζεηηθφηεηα, παξαβαηηθφηεηα). Σέινο, ΛΒΐΑ-Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο 

ζην Σξηαδηθφ Φάζκα ηνπ Ώπηηζκνχ, κε πεξηνρέο «επηθνηλσλία» (ιεηηνπξγηθφο 

πξνθνξηθφο ιφγνο, ρσξίο πξνθνξηθφ ιφγν, ζπκκεηνρή ζηνλ δηάινγν, έθθξαζε ζαθήο θαη 

αθξηβήο), «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» (εγγχηεηα, βιεκκαηηθή επαθή, παξάιιειε 

δξαζηεξηφηεηα, θνηλσληθή αληαπφθξηζε, θνηλσληθή πξσηνβνπιία, ελαιιαγή ζεηξάο, 

θαλφλεο, ακνηβαηφηεηα-κνίξαζκα, πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο), «ζθέςε θαη θαληαζία» 

(εκκνλέο, ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο, ηδενιεπηηθή ζθέςε, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα, ζρέζεηο 

κε αληηθείκελα). 

     Έλα αθφκε εξγαιείν ήηαλ ην Έληππν Αηδαθηηθήο Ώιιειεπίδξαζεο (ΒΑΏ) (βιέπε 

Παξάξηεκα 1. Έληππν Αηδαθηηθήο Ώιιειεπίδξαζεο), ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. ε απηφ πεξηιακβάλνληαλ ν δηδαθηηθφο ζηφρνο, 

νη ζηήιεο ζηηο νπνίεο πεξηγξάθεηαη ε δηδαθηηθή αιιειεπίδξαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κεηαμχ ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ παηδηνχ (Αξνζηλνχ, 2014α,β) θαηά ηε δηεμαγσγή 

ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ «καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο» θαη «γισζζηθψλ αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ», θαη ε ζηήιε γηα ηνλ παηδαγσγηθφ αλαζηνραζκφ. ηελ ηειεπηαία, 

απνηππψζεθε ε εηεξνπαξαηήξεζε θαη ε απηνπαξαηήξεζε ηεο εηδηθνχ παηδαγσγνχ 
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(Ππξγησηάθεο, 2000). Δ ΒΑΏ ρξεζηκνπνηήζεθε ψζηε λα επαλαηξνθνδνηήζεη ή λα 

ηξνπνπνηήζεη ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα.  

 Δ ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ νινθιεξψζεθε  κε ηελ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε 

θαη ηε ζπκκεηνρή 4 ελειίθσλ (παηέξαο, κεηέξα, δχν λεπηαγσγνί ηνπ ηκήκαηνο). Δ ρξήζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ήηαλ γηα λα απνθηεζεί ιεπηνκεξήο εηθφλα γηα ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ, γηα ην ζέκα 

ηεο θνηλσληθήο θαη ζρνιηθήο έληαμεο ηνπ καζεηή  κε ΑΏΑ-ΦΏ κέζα απφ θαηάιιειεο 

παξεκβάζεηο ηεο λεπηαγσγνχ Π (Ώβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο αθνινχζεζε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ ζπλέληεπμε. 

Υαξαθηεξηζηηθά, νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ηνπο εξσηψκελνπο είραλ 

δνκεζεί ζσζηά απφ ηελ αξρή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Δ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ δελ ήηαλ 

πξνθαζνξηζκέλε θαζψο δελ επεξέαδε ηα απνηειέζκαηα απηήο. Σέινο, ε επειημία ζηηο 

εξσηήζεηο επέηξεςε ζηελ εξεπλήηξηα λα θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε ζε απηφ πνπ εθείλε 

θξίλεη φηη άπηεηαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, δεκηνπξγψληαο έλα 

επράξηζην θιίκα αλάκεζά ηνπο.  

Οη εξσηήζεηο πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ νη αθφινπζεο: 

Βξψηεζε 1
ε
: «Πηζηεύεηε όηη ν καζεηήο θαηάθεξε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ;» 

Βξψηεζε 2
ε
: «Πηζηεύεηε πσο ηα παηρλίδηα (νκαδηθά) βνήζεζαλ ηνλ καζεηή λα 

αλαπηύμεη ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ;» 

Βξψηεζε 3
ε
: «Πόζν απνηειεζκαηηθόο θξίλεηε όηη είλαη ν ζεζκόο ηεο Παξάιιειεο 

Σηήξημεο;» 

Βξψηεζε 4
ε
: «Πνηα παξέκβαζε ζεσξείηε όηη ήηαλ θαηαιπηηθή γηα ηελ νκαιή 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ ζηελ νκάδα;» 

 Βξψηεζε 5
ε
: «Αλ ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηε Γεληθή θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή επνδώζεθε 

θαη αλ λαη, πόζν θαη πνύ βνήζεζε ηνλ καζεηή  θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο;». 

3.2.2 Δξγαιεία ζπιινγήο πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ 

Tα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ πεηξακάησλ (βιέπε Παξάξηεκα 2. 

Πξσηφθνιιν Πεηξάκαηνο). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, σο πείξακα νξίζηεθαλ πέληε 

παξεκβάζεηο κε θχξην εξγαιείν ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο. χκθσλα κε ηνπο Ώβξακίδε θαη 
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Καιχβα (2006), ε ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο, είλαη ν κφλνο 

ηξφπνο γηα λα ειεγρζνχλ νη ππνζέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε αηηίαο-αηηηαηνχ. 

Βπίζεο, ε επηινγή ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο έγηλε κε θχξην γλψκνλα, λα κπνξεί ην παηδί  

κε ΑΏΑ-ΦΏ λα αλαπηχμεη ελδηαθέξνλ θαη λα θαηαλνήζεη ηνπο άιινπο. θνπφο ηνπ 

πεηξάκαηνο είλαη ε επαιήζεπζε ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ πνπ εθάξκνζε ν εθπαηδεπηηθφο, 

δειαδή αλ ν δηδαθηηθφο ζηφρνο επεηεχρζε κέζα απφ ην πνζνζηφ ησλ επηηπρεκέλσλ 

απαληήζεσλ πνπ έδηλε θάζε θνξά ν καζεηήο  ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο πνιιαπιήο 

επηινγήο. 

Δ δφκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε βάζε ηηο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο. Κάζε ππφζεζε ζηεξίρζεθε ζε πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, δειαδή 15 

εξσηήζεηο ζπλνιηθά. ηα εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε 5/βάζκηα θιίκαθα Likert 

(απφ ην (1)-θαζφινπ, (2)-ειάρηζηα, (3)-ιίγν, (4)-πνιχ θαη (5)-Πάξα πνιχ) (Ώβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006). 

Σν εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε κε βάζε ηξείο ππνζέζεηο. Δ πξψηε απφ απηέο 

αλαθεξφηαλ ζηε βνήζεηα πνπ παξείρε ε εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, απφ 

ηελ Π, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ην παηδί  κε ΑΏΑ-ΦΏ ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ θαη δηαθξίζεθε ζηηο παξαθάησ 5 εξσηήζεηο: 

Βξψηεζε 1
ε
: «Πφζν κπνξεί ε εθαξκνγή ΏΑΒΠΒΏΒ κε έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο λα ππνζηεξίμεη ηελ θνηλσληθή έληαμε ηνπ καζεηή κε δηάγλσζε ΑΏΑ-ΦΏ ζην 

Νεπηαγσγείν κε ηε ζπκβνιή ηεο Π;». 

Βξψηεζε 2
ε
: «Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-

ΦΏ;». 

 Βξψηεζε 3
ε
: «Πφζν έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κέζσ 

ηεο Π. . κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ- ΦΏ;».  

Βξψηεζε 4
ε
: «Πφζν κπνξνχλ ηα παηρλίδηα ξφισλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ- ΦΏ;».  

Βξψηεζε 5
ε
: «Πφζν κπνξνχλ ηα παηρλίδηα ξφισλ λα εκπινπηίζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ;» 
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   Δ δεχηεξε ππφζεζε εμέηαζε ηε ζπκβνιή ηεο  παξέκβαζεο ηεο Π ζηε βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

Βξψηεζε 6
ε
: «Πφζν ε Π κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ;».  

Βξψηεζε 7
ε
: «Πφζν έλα ΏΑΒΠΒΏΒ δεκηνπξγεί εζσηεξηθά θίλεηξα ζηνλ καζεηή κε 

ΑΏΑ-ΦΏ, ψζηε λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθά παηρλίδηα;».  

Βξψηεζε 8
ε
: «Πφζν απνηειεζκαηηθφο θξίλεηαη ν ζεζκφο ηεο Π γηα ηελ έληαμε ηνπ 

παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ;».  

Βξψηεζε 9
ε
: «Πφζν βνεζάεη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Βηδηθήο 

κε Γεληθήο Ώγσγήο ζηελ έληαμε ηνπ καζεηή;». 

Βξψηεζε 10
ε
: «Πφζν κπνξεί ην παηρλίδη λα εληζρχζεη ηε δηάζεζε ηνπ καζεηή γηα ηελ 

εκπινθή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;». 

 Δ ηξίηε ππφζεζε εξεχλεζε ηε ζπκβνιή ηεο Π ζηελ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θαη θνηλσληθήο έληαμεο ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ ζην λεπηαγσγείν.  

Βξψηεζε 11
ε
: «Πφζν νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο βειηηψλνπλ ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ θαη εληζρχνπλ ην απηνζπλαίζζεκα;». 

Βξψηεζε 12
ε
: «Πφζν κπνξεί ε Π λα βειηηψζεη ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ;».  

Βξψηεζε 13
ε
: «Πφζν κπνξεί ε νπηηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ κηαο δξαζηεξηφηεηαο λα 

βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ καζεηή κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο;». 

Βξψηεζε 14
ε
: «Πφζν ηα νκαδηθά παηρλίδηα πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ Π βνεζνχλ 

ηνλ καζεηή λα γεληθεχζεη ηνπο θαλφλεο θαη ζηελ θνηλσληθή δσή;».  

Βξψηεζε 15
ε
: «Πφζν ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηνλ θχθιν ησλ θίισλ βειηηψλεη ην 

απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ;». 

3.3 Γηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 

ηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο εθαξκφζηεθε ην ΏΑΒΠΒΏΒ, ε δφκεζε ηνπ 

νπνίνπ απαξηηδφηαλ απφ πέληε θάζεηο (Αξνζηλνχ et al., 2009). Δ Ώ’ Φάζε, πεξηειάκβαλε 

ηελ θαηαγξαθή ηνπ αηνκηθνχ, ζρνιηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ν καζεηήο ΐΜ ήηαλ κέινο κηαο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο (6κειήο), 
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απνηεινχκελεο απφ 2 αδεξθέο, 22 εηψλ θαη 10 εηψλ, αληίζηνηρα θαη ηνλ δίδπκν αδεξθφ 

ηνπ. Οη γνλείο είλαη θαη νη δχν Παλεπηζηεκηαθήο Βθπαίδεπζεο. Σν πξνθίι ηεο 

νηθνγέλεηαο έδεηρλε λα ππάξρεη ζχκπλνηα θαη ελδηαθέξνλ αλάκεζά ζηα κέιε ηεο. Δ 

εηθφλα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα αδέξθηα θαηλφηαλ λα είλαη αξκνληθή. Σν δεπγάξη ήηαλ 

αγαπεκέλν κε θνηλνχο θψδηθεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ηνπο. Χο πξνο ηε ζρέζε ηνπ 

καζεηή κε ηνπο γνλείο, επηζεκάλζεθε πσο ν παηέξαο ήηαλ πην απζηεξφο ζε αληίζεζε κε 

ηε κεηέξα. Σν αίηεκα ησλ γνληψλ δηαηππψζεθε σο εμήο, «δελ κε λνηάδεη λα κάζεη 

γξάκκαηα, θάπνηα ζηηγκή ζα γίλεη θαη απηφ. Βγψ ζέισ λα κπνξεί λα θάηζεη κε ηα άιια 

παηδηά θαη λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα (βιέπε Παξάξηεκα 3. Έληππν θαηαγξαθήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ γνλέα)».  

Σν ζρνιηθφ ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ δείρλεη φηη ν ΐΜ είρε αξθεηέο εκκνλέο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Παξνπζίαδε κηα πνηθηιία αξλεηηθψλ  

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο θηχζηκν, ρηχπεκα, εθζθελδφληζε αληηθεηκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο επηηπγράλνληαο απηφ πνπ ήζειε. Έλησζε κεγαιχηεξε εξεκία θαη 

απηνζπγθξάηεζε φηαλ ππήξρε δνκεκέλν θαη νξηνζεηεκέλν πξφγξακκα. Βπίζεο 

ρξεηαδφηαλ λα επηδεηθλχεη αξθεηή ππνκνλή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είρε αλάγθε ηελ παξφηξπλζε απφ ηελ λεπηαγσγφ ηεο Π.  

Ώπνιάκβαλε ηα νκαδηθά παηρλίδηα ζηελ απιή θαη ηνπ άξεζε νηηδήπνηε είρε ζρέζε κε 

ηνλ ξπζκφ θαη ηελ θίλεζε. Παξφια απηά, δελ κπνξνχζε πάληα λα απνδέρεηαη ηελ 

απνηπρία ηνπ θαη αληηδξνχζε ζπκψλνληαο θαη θσλάδνληαο. Γλψξηδε ηα κέιε ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ θαζψο θαη ηηο επθιείδεηεο έλλνηεο (πάλσ-θάησ, κέζα-έμσ, αξηζηεξά-δεμηά 

θ.ιπ.).  Βκθάληδε απμεκέλν ελδηαθέξνλ  γηα ηα Playmobile θαη γηα ηα παηρλίδηα ζην Δ/Τ. 

ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν-γιψζζα, παξνπζίαδε αδπλακία ζηελ αλαγλσζηηθή ιεηηνπξγία. 

Ώλαιπηηθφηεξα, δελ είρε απνθηήζεη θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη ην ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ήηαλ πεξηνξηζκέλν. ηα καζεκαηηθά βξηζθφηαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν θαη αλαγλψξηδε ηα ζρήκαηα. 

ηε ΐ’ Φάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε δφκεζε ηνπ ΏΑΒΠΒΏΒ, πνπ πινπνηήζεθε θαζ’ 

φιε  ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δ αξρηθή παξαηήξεζε μεθίλεζε ζηηο 

6/11/2013 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 20/1/2014. Δ δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20/2/2014, αθνχ είραλ πξνεγεζεί νη πξψηεο ελλέα δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηνλ καζεηή. Ο ζθνπφο ηεο ήηαλ λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο καο. Δ ηειηθή παξαηήξεζε επηηειέζηεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ καο πξνγξάκκαηνο ζηηο 13/3/2014, ε νπνία απνηέιεζε ηηο πξψηεο ελδείμεηο  

γηα ηελ επηηπρία ή κε ηνπ ηειεπηαίνπ. 

Δ Γ’ Φάζε ηνπ ΏΑΒΠΒΏΒ, έγηλε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο καο 

παξαηήξεζεο θαη πεξηειάκβαλε ηε δφκεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε 

ηνλ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί, νξγαλψλνληαο ην εβδνκαδηαίν, κεληαίν θαη εηήζην πξφγξακκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εηήζην πξφγξακκα δηαθξίζεθε ζε ηέζζεξα βήκαηα-ζηφρνπο, ηα 

νπνία νδεγνχζαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ. Αειαδή, ηνλ κήλα 

Εαλνπάξην, ν ζηφρνο ήηαλ ν καζεηήο λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα λα 

αλαπηύμεη ηνλ πξνθνξηθό ηνπ ιόγν (ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη πξνθνξηθφο ιφγνο). 

Σν δεχηεξν βήκα ην κήλα Φεβξνπάξην, ήηαλ ν καζεηήο λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα λα αλαπηύμεη ηηο λνεηηθέο ηθαλόηεηεο (ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο). Σν ηξίην βήκα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ κήλα Μάξηην, κε ζηφρν λα 

κπνξεί ν καζεηήο λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη λα κπνξεί λα θαηαλνεί όηη απηέο 

απαηηνύλ ηήξεζε θαλόλσλ (ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο). Σν 

ηειεπηαίν βήκα είλαη ην κήλα Μάξηην κε ζηφρν λα κπνξεί ν καζεηήο λα παξάγεη 

πξνθνξηθό ιόγν κέζα από ξόινπο εθθξάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπκνύ θαη ηεο ιύπεο 

(ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη πξνθνξηθφο ιφγνο).  

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη ζηφρνη αλά κήλα θαη εβδνκάδα. Υαξαθηεξηζηηθά, ηνλ 

κήλα Εαλνπάξην, νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη ήηαλ λα κπνξεί λα παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα 

θαη λα αλαπηχμεη ηνλ πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζεαηξηθφ παηρλίδη γηα λα 

κπνξεί λα εθθξάδεηαη. Σνλ κήλα Φεβξνπάξην, νη εβδνκαδηαίνη ζηφρνη ήηαλ λα 

αλαγλσξίδεη αληηθείκελα θαη λα εθθέξεη ζσζηά ην φλνκά ηνπο, λα ζπκκεηέρεη ζε 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα αλαπηχζζεη ηηο λνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, λα εθηειεί  

αθνπζηηθέο εληνιέο κε ην ζψκα ηνπ, λα θάζεηαη θαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ γηα λα βξεη 

θαη λα θηηάμεη δεπγάξηα θαη ηέινο λα  θάζεηαη θαη λα δηαηεξεί ηελ πξνζνρή ηνπ αιιά θαη 

λα θαηαλνεί ηα δξψκελα γηα πεξηζζφηεξν απφ 15 ιεπηά. Βπίζεο, ην κήλα Μάξηην 

ηέζεθαλ ζηφρνη, φπσο λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηα θαη λα θαηαλνεί ηνπο θαλφλεο, λα 

κπνξεί λα απνθσδηθνπνηεί ηνπο νπηηθνπνηεκέλνπο θαλφλεο ελφο νκαδηθνχ παηρληδηνχ, 

θαζψο θαη λα αληηιεθζεί ηνπο νπηηθνπνηεκέλνπο θαλφλεο κηαο αηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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Δ νινθιήξσζε ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο, δηεπθφιπλε ηε δφκεζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ 

θαη εκεξήζηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο άμνλεο πνπ είραλ νξηζηεί. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη σθέιηκν λα ηνληζηεί ε ζεκαζία επηινγήο ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ – παξεκβάζεσλ. Μέζα απφ ηε 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ θαη κέζσλ, ην παηδί κπφξεζε λα πεηξακαηηζηεί θαη λα 

αλαπηχζζεη ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ. Βπίζεο, έλα παηδί κε ΑΏΑ-ΦΏ 

είλαη θαιφ λα γλσξίδεη θαη λα εμνηθεηψλεηαη κε πνηθίια πιηθά ψζηε λα κπνξέζεη λα 

αλαπηπρζεί νιφπιεπξα-αηζζεηεξηαθά. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ αλαιψζηκα, 

φπσο θφιιεο, ραξηφληα θαλζφλ, νληνπιέ, γιαζέ, κνιχβηα, καξθαδφξνη, μπινκπνγηέο. 

Ώθφκα θαη βηβιία, φπσο παξακχζηα, θχιια εξγαζίαο, βηβιηνηεηξάδηα πλαηζζεκαηηθήο 

Οξγάλσζεο, Φπρνθηλεηηθφηεηαο, Ννεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη Πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Μεξηθά 

απφ ηα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θσηνγξαθηθή κεραλή, ππνινγηζηήο 

θαη πνιιέο απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ (Αηαδίθηπν) θαη εθηππσηήο. 

ΐαζηθφ εξγαιείν απνηέιεζαλ πνιιά επηηξαπέδηα παηρλίδηα, εμαηηίαο ηεο νξηνζέηεζεο 

πνπ παξέρνπλ κε ηνπο θαλφλεο ηνπο. ηε δεκηνπξγία θαη ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ βνήζεζαλ ηα απηνζρέδηα παηρλίδηα ξφισλ κε ηε ρξήζε επνπηηθνχ 

πιηθνχ, καληήιηα, θνξφλεο, κπανχια θαη πνιιά αθφκε απηνζρέδηα κέζα. Σέινο ηα 

παπνπηζφθνπηα - αλαγλσζηηθέο κεραλέο απνηέιεζαλ έλα εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ  πξνγξάκκαηνο, εμαηηίαο ηεο επειημίαο πνπ παξείραλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη ηεο 

νξηνζέηεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ καζεηή. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο είραλ επηιεγεί ζπγθεθξηκέλνη 

εληζρπηέο. Οη ηειεπηαίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θίλεηξα γηα ηνλ καζεηή, ψζηε λα 

παξαθηλεζεί γηα λα ζπκκεηέρεη θαη θαη’ επέθηαζε λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ηνπ. 

Αειαδή, ε λεπηαγσγφο ηεο Π, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΐΜ, είρε νξίζεη σο ζεηηθφ εληζρπηή 

ηελ ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ κε ην αγαπεκέλν ηνπ παηρλίδη-θαξάβη (playmobile). ηελ 

πνξεία θαηαζθεπάζηεθε έλαο πίλαθαο θαηαγξαθήο ηεο εκεξήζηαο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

καζεηή (εληζρπηήο-απηνθφιιεηα) φπνπ ε θαηακέηξεζε ησλ απηνθφιιεησλ ήηαλ 

αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα 

εηζήγαγε ηνλ ηπραίν εληζρπηή (έθπιεμε), θάηη πνπ βνήζεζε ζηελ άκβιπλζε ηεο 

εκκνληθήο ελαζρφιεζεο ηνπ κε ην ελ ιφγσ παηρλίδη.  
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Δ Α’ Φάζε, πεξηειάκβαλε ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, 

φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα δψδεθα ελδεηθηηθά έληππα δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ 

ζα παξαηεζνχλ παξαθάησ. Υαξαθηεξηζηηθά επηζεκάλνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο 

παξεκβάζεηο. Δ 1
ε
  παξέκβαζε, έγηλε ζηηο 22/1/2014, κε  δηδαθηηθφ ζηφρν λα  θάζεηαη ν 

καζεηήο θαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ ρσξίο λα ζπκψλεη θαη λα κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ 

απηνζρέδηα ηζηνξία κε ηε βνήζεηα ησλ εηθφλσλ. ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά 

θιήζεθαλ ζηελ νινκέιεηα γηα λα παξαηεξήζνπλ κηα ζεηξά απφ εηθφλεο, ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα απηνζρέδηα ηζηνξία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. Δ δηάξθεηα απηήο ήηαλ 

35 ιεπηά κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ.   

 Δ πξνζπάζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ 2
ε
 παξέκβαζε (25/1/2014) ήηαλ λα θαηαθέξεη 

ν καζεηήο λα θάζεηαη ζε κηθξή νκάδα (2 αηφκσλ) θαη λα πεξηγξάθεη ζην δεπγάξη ηνπ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο δψνπ, ψζηε ην άιιν παηδί λα αλαθαιχπηεη κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ ην δψν. Δ δηαδηθαζία είρε σο εμήο: έλα παηδί έθιεηλε ηα κάηηα θαη ηνπνζεηνχζε ζην 

θεθάιη ηνπ κηα εηθφλα απφ έλα δψν. ηε ζπλέρεηα ην δεπγάξη θαινχηαλ λα πεξηγξάςεη 

θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δψνπ θαη λα βνεζήζεη ηνλ ζπκπαίθηε ηνπ λα 

καληέςεη πνην δψν έρεη ζην θεθάιη ηνπ. Δ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 15 ιεπηά, 

κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ. 

Δ 3
ε
 παξέκβαζε έγηλε ζηηο 29/1/2014, κε ζηφρν λα θάζεηαη κε ηνπο θίινπο ηνπ ζηε 

γσληά ησλ εξψσλ θαη λα ζπλεξγαζηεί κε απηνχο, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

απηνζρέδηα ηζηνξία  κε ηίηιν «Οη κπζηηθνί πξάθηνξεο». ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ηα 

παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο γηα λα παίμνπλ ζηηο γσληέο. Ο ΐΜ καδί κε άιινπο δχν 

θίινπο ηνπ απνθάζηζαλ λα παίμνπλ ζηελ γσληά ησλ εξψσλ. Σν παηρλίδη απηφ βνεζνχζε 

ηνλ καζεηή λα αλαπηχμεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηε θαληαζία ηνπ. Δ δηάξθεηα απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 20 ιεπηά αιιά ρξεηάζηεθε κεγάιε βνήζεηα απφ ηελ λεπηαγσγφ.  

 ηελ 4
ε
 δξαζηεξηφηεηα (31/1/2014) δεκηνπξγήζεθαλ εθείλεο ηηο ζπλζήθεο ψζηε λα 

θαηαθέξεη ην παηδί λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθά παηρλίδηα θαη λα αλαπηχμεη ηνλ πξνθνξηθφ 

ηνπ ιφγν. Δ δξαζηεξηφηεηα έγηλε σο έμεο: ηα παηδηά κε ην ζψκα ηνπο αλαπαξηζηνχζαλ 

έλαλ πιαλήηε. ηε ζπλέρεηα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηξνρηά θαη λα 

θηλεζνχλ φπσο θαη ν πιαλήηεο γχξσ απφ ηνλ ήιην θαη ζπγρξφλσο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπο. Δ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 20 ιεπηά θαη δελ ρξεηάζηεθε ηδηαίηεξε 

βνήζεηα ν καζεηήο. 
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Σνλ κήλα Φεβξνπάξην πξαγκαηνπνηήζεθε ε 5
ε
 δξαζηεξηφηεηα, κε ζθνπφ λα 

ζπκκεηέρεη ην παηδί ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα αλαπηχμεη ηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ. Μέζα απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα επηηεχρζεθαλ θαη άιινη 

δεπηεξεχνληεο ζηφρνη, φπσο λα θάζεηαη θαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ ρσξίο λα ζπκψλεη 

θαη λα πξέπεη λα ηαμηλνκήζεη θαη λα πεη ηη θάλεη ηελ εκέξα θαη ηη ηελ λχρηα. Δ 

δξαζηεξηφηεηα δηήξθεζε 20 ιεπηά θαη ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ 

πξαγκαηνινγηθή επίγλσζε γηα ην πφηε ιέκε θαιεκέξα θαη πφηε θαιελχρηα. Σα παηδηά 

θξαηνχληαλ απφ ηα ρέξηα θαη ζρεκάηηδαλ κε ηα ζψκαηά ηνπο θχθιν. Κάζε θνξά πνπ ην 

θσο απφ ηνλ θαθφ - θεγγάξη έπεθηε πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν παηδί, ηφηε ην ηειεπηαίν 

θαινχηαλ λα πεη θαιεκέξα, ελψ ην άιιν πνπ δελ έβιεπε ην θσο θψλαδε θαιελχρηα 

θ.ν.θ.. 

Σνλ ίδην κήλα ζηηο 10/2/2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 6
ε
 δξαζηεξηφηεηα, κε ζηφρν λα 

ζπκκεηέρεη ν καζεηήο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Δ λεπηαγσγφο έδηλε ηα ηξία ζηεθάληα θαη δεηνχζε απφ ηα παηδηά λα 

νκαδνπνηήζνπλ ηα νλφκαηα ησλ πιαλεηψλ κε θξηηήξην ην πξψην γξάκκα ηνπ θάζε 

πιαλήηε. Δ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 20 ιεπηά θαη ρξεηάζηεθε ηε βνήζεηα ηεο 

λεπηαγσγνχ. 

Βπίζεο, ζηηο 11/2/2014 έιαβε ρψξα ε 7
ε
 δξαζηεξηφηεηα, κε ζηφρν λα κπνξεί ν 

καζεηήο λα θάζεηαη θαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ, ψζηε λα ηνπνζεηήζεη ηνλ πιαλήηε 

πνπ θξαηάεη ζηε ζσζηή ζεηξά-ηξνρηά. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε 

νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ θαη επέιεγαλ ηνλ πιαλήηε πνπ ζα θηηάμνπλ. Μεηά δσγξάθηδαλ 

ηνλ πιαλήηε θαη ζηε ζπλέρεηα έγξαθαλ ην φλνκα ηνπ πιαλήηε πνπ έθηηαμαλ. Σέινο, 

έπξεπε λα θαζίζνπλ ζηελ νινκέιεηα γηα λα θηηάμνπλ ηε καθέηα κε ην «ειηαθφ καο 

ζχζηεκα». Δ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ήηαλ 20 ιεπηά, ρσξίο βνήζεηα απφ ηε 

κεξηά ηεο λεπηαγσγνχ . 

Ο ζηφρνο ηεο 8
εο

 δξαζηεξηφηεηαο (12/2/2014) ήηαλ ν καζεηήο λα ηαμηλνκεί 

αληηθείκελα ζε νκάδεο κε ζθνπφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα 

δεκηνπξγήζεθε κηα αλαγλσζηηθή κεραλή-παπνπηζφθνπην, ρσξηζκέλε ζηε κέζε. ηελ 

αξηζηεξή πιεπξά ήηαλ ηα αληηθείκελα πνπ ζπλαληάκε ζηελ Γε θαη ζηε δεμηά πιεπξά ήηαλ 

ηα αληηθείκελα πνπ ζπλαληάκε ζην Αηάζηεκα. Δ δηάξθεηα ηεο ήηαλ 20 ιεπηά θαη δελ 

ρξεηάζηεθε βνήζεηα απφ ηε λεπηαγσγφ. 
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ηηο 25/2/2014 πξαγκαηνπνηήζακε ηελ 9
ε
 παξέκβαζε καο, κε ζηφρν ν καζεηήο λα  

ζπκκεηέρεη ζε δξψκελα θαη λα κπνξεί λα θαηαλνεί φηη νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο. Δ 

δξαζηεξηφηεηα απηή έγηλε ζηνλ πξναχιην ρψξν θαη αθνξκή γη’ απηήλ ήηαλ ε απηνζρέδηα 

ζηνιή Σαμηηδή ελφο παηδηνχ ηνπ Αεκνηηθνχ. Σν απηνθίλεην πξνθάιεζε ηνλ εθλεπξηζκφ 

ηνπ καζεηή, ν νπνίνο δελ ήζειε λα ην κνηξαζηεί κε θαλέλαλ άιιν ζπκκαζεηή ηνπ. 

Ώλαγθαζηηθά νπηηθνπνηήζεθαλ νη θαλφλεο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ, ηνπο νπνίνπο ν 

καζεηήο αθνινχζεζε επαθξηβψο. Δ δηάξθεηα ηεο ήηαλ 20 ιεπηά θαη ρξεηάζηεθε ε άκεζε 

παξέκβαζε ηεο λεπηαγσγνχ. 

 Δ 10
ε
 δξαζηεξηφηεηα έγηλε ζηηο 28/2/2014, κε ζηφρν ίδην κε ηελ πξνεγνχκελε.   

Βξγαιείν ήηαλ ην νκαδηθφ παηρλίδη «Δ ηπθιή αγειάδα», ζχκθσλα κε ην νπνίν ν καζεηήο 

θιήζεθε λα θιείζεη ηα κάηηα ηνπ θαη λα ςειαθίζεη ην αληηθείκελν. Δ δηάξθεηα ηεο ήηαλ 

25 ιεπηά θαη έγηλε κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ. 

 Βπφκελνο ζηφρνο γηα ηνλ καζεηή ήηαλ λα κπνξεί κέζα απφ ην παηρλίδη ξφισλ λα 

εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα, θάηη πνπ πινπνηήζεθε ζηελ 11
εο

 δξαζηεξηφηεηαο (12/3/2014). 

Δ δξαζηεξηφηεηα απηή μεθίλεζε κε αθνξκή έλα ηπραίν γεγνλφο, ηελ εκθάληζε θάκπηαο 

ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ο καζεηήο καδί κε ηνπο θίινπο ηνπ παξαηεξνχζε ηε 

ζεηξά απφ θάκπηεο πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί. ηε ζπλέρεηα ε λεπηαγσγφο κε ηνπο καζεηέο 

κίιεζαλ γηα ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο πεηαινχδαο, ηα νπνία θαη δξακαηνπνηήζεθαλ. Δ 

δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο ήηαλ 35 ιεπηά θαη ρξεηάζηεθε ε βνήζεηα ηεο 

λεπηαγσγνχ. 

Δ 12
ε
 δξαζηεξηφηεηα εθαξκφζηεθε ζηηο 13/3/2014, κε ζηφρν λα κάζεη ην παηδί λα  

εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ. Δ δξαζηεξηφηεηα απηή έγηλε κε ηε 

βνήζεηα ελφο παξακπζηνχ «νη άζινη ηνπ Θεζέα». Σν θάζε παηδί δηάιεμε έλα δηθφ ηνπ 

ξφιν θαη απνθάζηζε κε πνην ηξφπν θαη πσο ζα ππνδπζεί ηνλ ήξσα πνπ θιήζεθε λα 

παίμεη. Δ δηάξθεηα ηεο ήηαλ 35 ιεπηά θαη δελ ρξεηάζηεθε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ. 

Δ Β’ Φάζε ηνπ ΏΑΒΠΒΏΒ, ήηαλ ε αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ 

θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βξγαιεία γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ απνηέιεζαλ ν 

παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο ησλ ΒΑΏ, ε ηειηθή παξαηήξεζε, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, θαζψο επίζεο θαη ην πείξακα (βιέπε Παξάξηεκα 4. Έληππν Αηδαθηηθήο 

Ώιιειεπίδξαζεο Πεηξάκαηνο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην πείξακα πινπνηήζεθε ζηηο 

26/3/2014, κεηά ην δηάιιεηκα ζηελ απιή θαη ρσξίο πξνεηνηκαζία ηνπ λεπίνπ. Δ 
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θνηλσληθή ηζηνξία πνπ θιήζεθε λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο είρε ηίηιν  «Ση κπνξψ λα θάλσ 

ζηελ απιή;».  Ώπηή ε ηζηνξία αλαιχζεθε ζε 6 ζεηξέο, 42 ιέμεηο (ΦΦΦ) θαη 6 

θσηνγξαθίεο σο εληζρπηέο. Σν θείκελν θαηαλφεζεο ζπλνδεπφηαλ κε έλα ζρεηηθφ ληνζηέ, 

ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο.  

Σν δεχηεξν πείξακα έγηλε 28/3/2014 κε ηίηιν «ρνιείν». Ώπηή ε θνηλσληθή ηζηνξία, 

πξαγκαηεπφηαλ ηηο επηινγέο πνπ είρε ν καζεηήο, είηε παίδνληαο κφλνο ηνπ, είηε κε ηα 

παηδηά ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν. Βθαξκφζηεθε πξηλ ην δηάιιεηκα θαη ρσξίο πξνεηνηκαζία ηνπ 

λεπίνπ. Σν θείκελν απνηεινχηαλ απφ 8 ζεηξέο, 67 ιέμεηο (ΦΦΦΦ) θαη 8 

θσηνγξαθίεο. Οξγαλψζεθε απφ ηε λεπηαγσγφ ηεο Π ζε ληνζηέ θαη ν καζεηήο έπξεπε λα 

ηαμηλνκήζεη 8 θσηνγξαθίεο ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε απηά πνπ επηηξέπνληαη ζην ζρνιείν 

θαη ζε απηά πνπ απαγνξεχνληαη. 

ηηο 2/4/2014 εθαξκφζηεθε ην 3
ν
 πείξακα, κε ηίηιν «παίδσ ζην ζρνιείν κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ»,  ην νπνίν δφζεθε ζηνλ καζεηή πξηλ ηνλ πξσηλφ θχθιν θαη ρσξίο 

πξνεηνηκαζία. ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία δφζεθαλ ελαιιαθηηθέο ζηνλ καζεηή λα παίμεη 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη λα κπνξέζεη λα θνηλσληθνπνηεζεί. Δ ηζηνξία δνκήζεθε ζε 8 

ζεηξέο θαη 67 ιέμεηο (ΦΦΦ) κε 8 θσηνγξαθίεο. Δ παξνπζίαζε ηεο έγηλε κέζσ ηνπ Δ/Τ 

θαη ν καζεηήο έπξεπε λα ππνγξακκίζεη ηελ απάληεζε ηνπ. 

Μεηά ηνλ πξσηλφ θχθιν κε πξνεηνηκαζία, εθαξκφζηεθε ζηηο 7/4/2014 ην 4
ν 

πείξακα 

ζην παηδί, κε ηίηιν «φηαλ ζπκψλσ ζην ζρνιείν». ε απηή ηελ ηζηνξία δφζεθαλ 

ελαιιαθηηθέο ζηνλ καζεηή ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη ηελ έληαζε ηνπ κφλνο ηνπ θαη κε 

θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν. Δ ηζηνξία απνηεινχληαλ απφ 9 ζεηξέο, 78 ιέμεηο (ΦΦΦ) 

θαη 5 θσηνγξαθίεο. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ αλαγλσζηηθή κεραλή - 

παπνπηζφθνπην, ην νπνίν  ρσξίζηεθε ζε δχν  θαηεγνξίεο. ηελ κηα πιεπξά ηνπ 

παπνπηζφθνπηνπ ηνπνζεηνχληαλ θάξηεο κε απηά πνπ επηηξεπφηαλ λα θάλεη ψζηε λα 

εξεκεί, θαη ζηελ άιιε απηά πνπ απαγνξεχνληαλ. 

Σν 5
ν
 πείξακα έγηλε ζηηο 9/4/2014 κε ηίηιν «φηαλ παίδσ νκαδηθά παηρλίδηα», θαη 

δφζεθε κεηά ην παηρλίδη ζηηο γσληέο, ρσξίο πξνεηνηκαζία. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνξίαο ήηαλ λα πξνεηνηκάζεη ηνλ καζεηή γηα ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα 

αληηκεησπίζεη ζηα νκαδηθά παηρλίδηα, φπσο λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ, λα κνηξάδεηαη ην 

παηρλίδη ηνπ θαη λα ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο. Δ θνηλσληθή ηζηνξία δνκήζεθε ζε 10 
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ζεηξέο, 82 ιέμεηο (ΦΦΦΦ) θαη 6 θσηνγξαθίεο. Ο καζεηήο επέιεγε αλάκεζα απφ δχν 

εηθφλεο ηελ ζσζηή απάληεζε. 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο νιφπιεπξεο πξνζέγγηζεο ηεο πεξίπησζή καο, δφζεθαλ 

ζπλεληεχμεηο. Ώπηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, κεηά ηε ιήμε ηνπ 

σξαξίνπ ηεο εξεπλήηξηαο. Δ πξψηε ζπλέληεπμε (5/6/2014) έγηλε κε ηε κεηέξα ηνπ 

παηδηνχ. Δ δηαδηθαζία δηήξθεζε 25 ιεπηά. Δ πνξεία ησλ εξσηήζεσλ απνθαζίζηεθε απφ 

ηε εξεπλήηξηα εθείλε ηελ ψξα. Δ κεηέξα απάληεζε πνιχ επδηάζεηα θαη ήηαλ ζίγνπξε γηα 

ηηο απαληήζεηο ηεο. Κάηη αλάινγν έγηλε θαη κε ηνλ παηέξα ηνπ καζεηή, ν νπνίνο ήξζε 

κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ 20 ιεπηά θαη έγηλε 

ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ. Ο παηέξαο απαληνχζε αβίαζηα θαη 

εηιηθξηλέζηαηα ζηηο εξσηήζεηο. Οη λεπηαγσγνί ηεο ηάμεο απάληεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο 

εκέξεο, αθνχ είραλ ελαιιαζζφκελν σξάξην. Βπηδίσμε ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ λα κελ 

δπζρεξάλεη ην έξγν θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο εθάζηνηε λεπηαγσγνχ. Γη’ απηφ 

ηνλ ιφγν, δεηήζεθε απφ απηέο, λα παξαρσξήζνπλ έλα 20ιεπηφ κεηά ηε ιήμε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Δ λεπηαγσγφο Ώ, απάληεζε εχθνια  ζηηο εξσηήζεηο θαη πξνζπάζεζε λα 

ζθεθηεί θαη λα θαιχςεη φιεο ηηο πηζαλέο πεξηνρέο. Ώπηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ε ζπλέληεπμή 

ηεο δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ζπκκεηέρνληεο, πεξίπνπ 35 ιεπηά. Δ 

λεπηαγσγφο ΐ, δελ κπνξνχζε λα παξακείλεη κεηά ην πέξαο ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζην 

ζρνιείν, πξάγκα πνπ νξγάλσζε ηα πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δ ηειεπηαία 

ζπλέληεπμε έιαβε ρψξα, ζην κεζεκεξηαλφ  δηάιιεηκα ηνπ Οινήκεξνπ ηκήκαηνο θαη ζηελ 

απιή, φπνπ ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο ήηαλ 20 ιεπηά, φζν δηαξθεί ην δηάιιεηκα. 

Παξφια απηά, ε λεπηαγσγφο ΐ’ ήηαλ ζε ζέζε λα απαληήζεη κε απφιπηε δηαχγεηα ζηηο 

εξσηήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο. 

Δ έξεπλα νινθιεξψζεθε κε ηε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζε 

ηξείο βαζηθέο ππνζέζεηο, απνηηκψληαο ηε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία. Βπίζεο έγηλε κηα ζρεηηθή έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή κε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο  Π θαη θαηά πφζν εθαξκφζηεθε ε ζπλεθπαίδεπζε γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ 

αηφκνπ ζηε κηθξφ-θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ηνλ κήλα Ενχλην ηνπ 2014, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δ ζπκπιήξσζε ηνπο έγηλε αλψλπκα, δηαηεξψληαο ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη ηειεπηαίνη είλαη 12 γπλαίθεο θαη 3 
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άληξεο εθπαηδεπηηθνί, ειηθίαο απφ 27 έσο 52 εηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ κέξνο 

δελ έδεημαλ λα δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ αιιά νχηε θαη ζηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ (βαζκνινγηθή θιίκαθα). Βληνχηνηο, θξίζεθε ζθφπηκε ε 

παξνπζία ηνπ ίδηνπ ηνπ εξεπλεηή γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο. Δ δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 10 ιεπηά. Βλ ζπλερεία, αθνινχζεζε ε ζπγθέληξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε.  

 

3.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Έλα ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ 

θαη νη Charman, Jones, Pickles, Simonoff, Baird, θαη Happé (2011), απνηειεί  ε 

εηεξνγέλεηα ηνπ πλδξφκνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξακέλεη απξνζδηφξηζηε ε θχζε ηεο 

δηαηαξαρήο θαη άξα αδχλαηε ε επηινγή ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπ παξέκβαζεο 

απφ ηε κεξηά ηεο λεπηαγσγφ ηεο Π. 

Οη ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο, θαηέζηεζαλ δχζθνιε ηε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξάγκα πνπ δπζρέξαηλαλ ηελ επαιήζεπζε ηνπο. Ώθφκα 

έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο  γηα ηελ έξεπλα ζεσξήζεθε ην γεγνλφο, φηη ε θαζεκεξηλή 

παξέκβαζε δελ θαζηζηνχζε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο καο θαηλνηφκν θαη 

πξσηφηππν.  Με απηφ ηνλ ηξφπν,  ε πξνζνρή ηνπ παηδηνχ δηαζπάζηεθε θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ δελ κπνξνχζε λα ζεσξεζεί δεδνκέλε. Βπηπξνζζέησο, ε γλψζε ζεσξείηαη κηα 

νιφηεηα, άξα ν δηαρσξηζκφο ησλ ηνκέσλ πνπ επηδηψθνληαη απφ ηελ εθάζηνηε παξέκβαζε 

δελ κπνξεί λα είλαη επθξηλψο νξηνζεηεκέλνο. Βπνκέλσο, ε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηεο παξέκβαζεο, είλαη δχζθνια πξνζδηνξίζηκε έλλνηα.  

Σν δείγκα ελειίθσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην αιιά θαη ζπκκεηείραλ 

ζηηο ζπλεληεχμεηο ήηαλ πεξηνξηζκέλν, ζπλεπψο φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, δελ κπφξεζε λα 

θαιπθζεί φιν ην εχξνο ησλ απαληήζεσλ, ελψ θαηέζηεζε δχζθνιε ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ (Cohen & Manion, 1994). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλνη 

πεξηνξηζκνί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκπιήξσζε δπζθφιεςε έλα κεγάιν πνζνζηφ 

εθπαηδεπηηθψλ, δηφηη ν φξνο ΏΑΒΠΒΏΒ δελ ήηαλ γλσζηφο ζε απηνχο. Βπίζεο, δελ ήηαλ 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο, εθπαηδεπηηθνί κε εκπεηξία ζηελ Π, πξάγκα πνπ πεξηνξίδεη ηελ 
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εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπο. Καηαιήγνληαο, νη εξσηεζέληεο έλησζαλ ηελ αλάγθε 

λα απαληήζνπλ ζεηηθά, ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ ηεο Π. 

Βπίζεο, ε εξεπλήηξηα ηήξεζε ηελ αλσλπκία θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ αηφκσλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ δενληνινγηθφ θψδηθα. Βπέδεημε 

ηνλ αλάινγν ζεβαζκφ θαη δελ πξνέβαιιε θαλέλα ζηνηρείν πνπ ζα απνθάιππηε ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

3.5 ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

ην πιαίζην ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο Ώμηνιφγεζεο έγηλε ε ζπιινγή πνιιψλ 

δεδνκέλσλ. Δ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δνκήζεθε κε θιείδεο πξνζδηνξηζκνχ, φπσο ηε 

γξακκή βάζεο εμακήλνπ θνίηεζεο ηνπ καζεηή, ηα επίπεδα εμακήλσλ πνπ δηέηξεραλ ην 

Πξνλήπην, Νεπηαγσγείν θαη Αεκνηηθφ ζρνιείν, θαη ηέινο ηηο πεξηνρέο αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ. Ο ζρνιηαζκφο ησλ απνθιίζεσλ νξίζηεθε απφ ηε γξακκή βάζεο, ε νπνία 

αληηπξνζψπεπε ηνλ κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη ηνκείο 

πνπ ειέρζεζαλ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα ησλ εξγαιείσλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ε αμηνιφγεζε εζηηάζηεθε ζηνλ ηνκέα καζεζηαθή εηνηκφηεηα (αξρηθή-

ελδηάκεζε-ηειηθή παξαηήξεζε).  

Βπίζεο, θαηαγξάθεθαλ ζε ηξείο θάζεηο νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηε 

γξακκή πιαηζίνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, 

ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηηο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Ώθνινχζεζε αθφκα κία 

θαηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή (απνθιίζεηο εμακήλσλ) ζε ζρέζε κε ηηο γεληθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηηο δεμηφηεηεο γιψζζαο, ηηο δεμηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, 

ηηο δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ θαη ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο αλαθνξηθά κε ηελ αξρηθή, 

ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή παξαηήξεζε.  Σέινο, έγηλε θαηαγξαθή ηνλ επηδφζεσλ θαη 

ησλ απνθιίζεσλ ηνπ καζεηή ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην ηξηαδηθφ θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ, ζηελ επηθνηλσλία, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο,  θαη ηε ζθέςε-θαληαζία. 

Ώλαθνξηθά κε ηηο ηέζζεξηο ζπλεληεχμεηο, ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνχ ησλ απαληήζεσλ ηνπο. Με απηφ 
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ηνλ ηξφπν ε εξεπλήηξηα θαηέιεμε ζε ζρεηηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ ηε βνήζεζαλ ζηελ 

ηζρπξνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηεο απνηειεζκάησλ. 

 Ώθνινχζεζε ε  θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ πξσηνθφιισλ παξαηήξεζεο θαη 

παξέκβαζεο κε εκεξνινγηαθή ζεηξά (βιέπε Παξάξηεκα 5.  Πξσηφθνιιν Παξαηήξεζεο). 

Σα παξαπάλσ αθνξνχζαλ ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηνπ καζεηή κε ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείθηεο ηεο πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο θαη γηα ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο ελήιηθεο παξνπζηάδνληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη νη ζπρλφηεηεο, ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο.  

 ην ηέινο δηεμήρζε ην πείξακα κε ηνλ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ, ηνπ νπνίνπ νη 

απαληήζεηο ζε θάζε έλα απφ ηα πέληε πεηξάκαηα θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα πνηνηηθά θαη ηα πνζνηηθά επξήκαηα, ηα νπνία 

πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ Άηππε Παηδαγσγηθή Ώμηνιφγεζε, ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

Σα παξαπάλσ αλαιχζεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηελ θάζε εξεπλεηηθή πξφηαζε.  

4.1 Η εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο από ηελ Παξάιιειε ζηήξημε βνεζά 

ζηελ έληαμε ηνπ παηδηνύ κε ΓΑΓ-ΦΑ ζην επξύηεξν πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

4.1.1 Μεηαβνιέο ζηε γξακκή βάζεο Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο 

 Δ εμαγσγή απνηειεζκάησλ, πξνέθπςε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθή-πνηνηηθή 

παξαηήξεζε (αξρηθή, ελδηάκεζε, ηειηθή). ια ηα παξαπάλσ δελ απνθάιπςαλ κφλν ηνπο 

ηνκείο πνπ ν ΐΜ ρξεηαδφηαλ ππνζηήξημε, αιιά θαη ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

ζπγθέληξσζε πςειά πνζνζηά. πλεπψο, νη πιεξνθνξίεο απηέο επέηξεςαλ ζηελ 

εξεπλήηξηα λα νξγαλψζεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο ηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ ΛΒΐΑ (ΜΒ), δηαπηζηψζεθε φηη θαηά 

ηελ αξρηθή παξαηήξεζε ζηελ «Ώθξφαζεο» ν καζεηήο λα κπνξνχζε λα αθξνάηαη θαη λα 

εθηειεί εληνιέο πνπ ηηο άθνπγε δσληαλά κε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ θαη ηφλν θσλήο. ηε 

«κίκεζε ήρσλ», κπνξνχζε λα δηαθξίλεη ηνλ ήρν ηνπ δψνπ, αιιά δπζθνιεχνληαλ ζηε 

κίκεζε ηνπ (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). Έιιεηκκα παξνπζίαδε ζηνλ «δηάινγν», απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ αδπλακία ηνπ καζεηή λα ζπκεζεί ηα νλφκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπ, θαζψο νχηε θαη ησλ παηδηψλ πνπ έπαηδε (Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). 

Ο καζεηήο έδεηρλε λα ππνιείπεηαη θαηά 2 εμάκελα απφ ηε γξακκή βάζεο, δειαδή ε 

δνκή ηεο πξφηαζεο ηνπ ήηαλ ηεο κνξθήο Τπνθείκελν-Ρήκα. Σν «ιεμηιφγην», 

παξνπζηάδνληαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλν (Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ), ελψ κπνξνχζε λα 

δηαθξίλεη ηα γέλε ησλ επηζέησλ (ζειπθφ, αξζεληθφ, νπδέηεξν) (Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). 

Μεγάιε δπζθνιία παξνπζίαδε ζηε ρξήζε αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ ησλ 

ξεκάησλ (παξειζφλ, παξφλ, κέιινλ). 

ηνλ ηνκέα ηεο «ςπρνθηλεηηθφηεηαο», ην παηδί θάλεθε λα βξίζθεηαη ζηε γξακκή 

βάζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ «απηνλνκία», ν καζεηήο  απηνεμππεξεηνχληαλ ζην 
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θαγεηφ, ζηελ ηαθηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ θαη ζηελ ηνπαιέηα (Ώ’ εμάκελνπ 

Νεπηαγσγείνπ). Ώλεπηπγκέλε εκθαλίζηεθε ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ηνπ (Ώ’ εμάκελνπ 

Νεπηαγσγείνπ), παξφιν πνπ δπζθνιεπφηαλ ζηελ νξζή ιαβή ηνπ κνιπβηνχ θαη ηνπ 

ςαιηδηνχ.  κσο, ζηνλ «πξνζαλαηνιηζκφ θαη ρξφλν», αμηνινγήζεθε απφθιηζε ηεο ηάμεο 

ηνπ ελφο εμακήλνπ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). 

ηνλ ηνκέα «λνεηηθέο ηθαλφηεηεο», νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή δελ παξνπζίαζαλ 

απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηε γξακκή βάζεο. Βληνχηνηο,  ζηε «ζπγθέληξσζε πξνζνρή», ν 

καζεηήο αδπλαηνχζε λα παξακείλεη ζπγθεληξσκέλνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ 5 

ιεπηά (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ.). ηελ πεξίπησζε ηνπ θξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε 

εληζρπηψλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα απμεζεί ν ρξφλνο πξνζνρήο ηνπ.  

 ζνλ αθνξά ηε «ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε», βξέζεθε πάλσ απφ ηε γξακκή βάζεο 

δηφηη ήηαλ ζε ζέζε λα ηαμηλνκεί αληηθείκελα θαη γεσκεηξηθά ζρήκαηα σο πξνο έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ (π.ρ. ρξψκα, κέγεζνο). Βπίζεο, ηαμηλνκνχζε κηα ηζηνξία κε ηέζζεξηο 

εηθφλεο, απνδεηθλχνληαο φηη ζηνλ ηνκέα ηνπ «ζπιινγηζκνχ» δελ απέθιηλε απφ ηνλ κέζν 

φξν (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ).  Δ «αλαγλψξηζε εκηηειψλ δσγξαθηθψλ ζρεκάησλ» δελ 

ήηαλ εχθνια αληηιεπηή απφ ηνλ καζεηή, θαζψο δελ κπνξνχζε νχηε λα ζπλερίζεη (ΐ’ 

εμάκελν Πξνλεπίνπ). 

 Δ αξλεηηθή ζηάζε ηνπ ΐΜ απέλαληη ζηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ, θαλεξψζεθε κέζα απφ 

ηελ εθδήισζε ρεηξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε έληνλεο εθξήμεηο ζπκνχ (Ώ’ εμάκελν 

Πξνλεπίνπ). Δ εθδήισζε ηνπ ζπκνχ ηνπ εθδειψλνληαλ κε εθθξάζεηο φπσο θηχζηκν, 

δάγθσκα, εθζθελδφληζε αληηθεηκέλσλ. ΐαζηθφ θίλεηξν γηα απηή ηε ζπκπεξηθνξά ήηαλ ε 

αλάγθε ηνπ λα δνθηκάζεη ηηο αληνρέο ηνπ εθάζηνηε ελήιηθα ή παηδηνχ πνπ ηνλ 

παξεκπφδηδαλ λα απνθηήζεη απηφ πνπ επηζπκνχζε. Δ απφθιηζε πνπ ζεκείσζε ην παηδί 

πεξίπνπ 2 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Ώ’ εμάκελνπ Πξνλεπίνπ). 

Καηά ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε δηαπηζηψζεθε βειηίσζε ζηελ «αθξφαζε». Ο 

ΐΜ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη, λα δηαθξίλεη θαη λα κηκείηαη ήρνπο κε επθνιία (ΐ’ 

εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Βπίζεο, ήηαλ ζε ζέζε λα αθνινπζεί πξνθνξηθέο εληνιέο (ρσξίο 

νπηηθνπνίεζε). Ώθφκα,  ν ελζνπζηαζκφο ηνπ καζεηή γηα ηα κνπζηθά παηρλίδηα ήηαλ 

έθδεινο, αθνχ κπνξνχζε λα αθνινπζεί ηνλ ξπζκφ θαη λα ζπγρξνλίδεη ην ζψκα ηνπ κε 

απηφλ  (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). ζνλ αθνξά ηε «ζπκκεηνρή ζηνλ δηάινγν», ν 

καζεηήο δηαπηζηψζεθε φηη ππνιείπεηαη κφλν έλα εμάκελν (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ).  
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Ο ΐΜ ζηελ «έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα», βειηηψζεθε αξθεηά ηφζν ζην 

ζρεκαηηζκφ πξνηάζεσλ (Τ-Ρ-Ώ), φζν θαη ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ ξεκάησλ, νπζηαζηηθψλ 

αιιά θαη επηζέησλ (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Βπηπξνζζέησο, ν καζεηήο ήηαλ πιένλ ζε 

ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην ψζηε λα πεξηγξάςεη ηα λέα ηνπ 

χζηεξα απφ ηελ παξέκβαζε ηεο λεπηαγσγνχ ηεο Π (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ).  

ηε «ςπρνθηλεηηθφηεηα», ν κέζνο φξνο ησλ απνθιίζεσλ ηνπ είλαη ζηε γξακκή βάζε 

(Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Υαξαθηεξηζηηθά, ζηε «γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα»,  

ζηελ «απηνεμππεξέηεζε», ζηελ «αηνκηθή πγηεηλή» θαη γεληθφηεξα ζηελ «απηνλνκία ζηνλ 

ρψξν», ν καζεηήο βξέζεθε ζηε γξακκή βάζεο (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). εκεηψζεθε 

κεγάιε βειηίσζε ζηνλ» ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ» ηνπ θαη «ζηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο» (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Ώλαπηχρζεθε αξθεηά ε βιεκκαηηθή 

επαθή, πξάγκα πνπ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ αχμεζε ηνπ ζπληνληζκνχ αλάκεζα ζην ρέξη 

θαη ηελ νθζαικηθή θίλεζε. 

ηνλ «πξνζαλαηνιηζκφ θαη ρξφλν», δηαπηζηψζεθε φηη ν καζεηήο γλψξηδε ηελ 

αθνινπζία ησλ νλνκάησλ ησλ εκεξψλ θαη ήηαλ εχθνιν λα δηαθξίλεη ηελ αληίζηνηρε 

θάξηα απφ ην εκεξνιφγην (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Ώδπλακία ζεκείσζε ζηε ρξνληθή 

αθνινπζία ησλ κελψλ θαη ησλ επνρψλ (Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). Δ «πιεπξίσζε» ηνπ 

καζεηή βειηηψζεθε θαηά ηξείο κήλεο (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ), θαζψο 

αληαπνθξίλνλαλ πιήξσο ζηηο εληνιέο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ ηζνξξνπία, ζε 

δηαδξνκέο θαη θάλεθε λα έρεη θαιή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ.   

Ο καζεηήο ππνιεηπφηαλ ζηελ «αθνπζηηθή κλήκε», θαζψο δελ ζπκφηαλ ην 

πεξηερφκελν ησλ θαξηψλ ή ηεο ηζηνξίαο  πνπ άθνπζε. Δ γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ ΐΜ ζηελ 

«νπηηθή, αθνπζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή κλήκε» ζεκεηψζεθε θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο 

θαηά έλα ηνπιάρηζηνλ εμάκελν (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). Δ πξνζνρή ηνπ απνζπφηαλ 

εχθνια είηε απφ θάπνην ερεηηθφ ή νπηηθφ εξέζηζκα. Βληνπίζηεθε αιιαγή ζηε 

«ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε», απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν καζεηήο ήηαλ ζε 

ζέζε λα ηαμηλνκεί αληηθείκελα, γεσκεηξηθά ζρήκαηα, λα θάλεη αληηζηνηρίεο 1-1 αλάκεζα 

ζε νκάδεο αληηθεηκέλσλ εχθνια. ΐέβαηα δελ κπνξνχζε λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο χιεο (π.ρ. ην πείξακα Piaget) (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ).  

Σέινο, ν καζεηήο κπνξνχζε λα βάιεη ζηε ζεηξά ηηο εηθφλεο ηεο ηζηνξίαο  (ρσξίο λα 

έρεη πξνεγεζεί ε αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ πξνεγνπκέλσο). Ώπφ ηελ άιιε, δελ 
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κπνξνχζε λα αληηιεθζεί έλα εκηηειέο ζρήκα-κνηίβν ή λα ζπλερίζεη ηε δσγξαθηθή απφ 

θάπνην ζεκείν, κηα πηζαλή αηηηνινγία απηήο ηεο αδπλακίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην 

γεγνλφο φηη ε ελαζρφιεζε ηνπ κε ηε δσγξαθηθή δελ  ήηαλ κέζα ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

καζεηή. Ο κέζνο φξνο ησλ απνθιίζεσλ ηνπ ζηνλ ηνκέα «ζπιινγηζκφο» ήηαλ έλα 

εμάκελν (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ) θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο. 

Μεγάιεο δηαθνξέο δηαπηζηψζεθαλ ηφζν ζηνλ ηνκέα «δεμηνηήηεο» φζν θαη ζηε 

«ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνπο άιινπο». Δ εηθφλα ηνπ καζεηή έρεη δηαθνξνπνηεζεί 

ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πην ήξεκνο θαη πην 

ζπλεξγάζηκνο (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Ώπνδερφηαλ επθνιφηεξα ηελ απνηπρία ηνπ, 

ρσξίο ηδηαίηεξεο εθξήμεηο θαη κπνξνχζε λα κηιήζεη γηα απηφ πνπ έλησζε. Οη αξλεηηθέο 

εθδειψζεηο (θηχζηκν, ρηχπεκα θαη πέηαγκα αληηθεηκέλσλ) είραλ ζρεδφλ εμαιεηθζεί (ΐ’ 

εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Βπηπξνζζέησο, «νη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο» ηνπ εληζρχζεθαλ θαη 

απέθηεζε πξαγκαηνινγηθή επίγλσζε (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείν). Ο κέζνο φξνο ησλ 

απνθιίζεσλ ηξνπνπνηήζεθε ζε ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε, θαηά κηζφ εμάκελν 

θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο.  

Σν «ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε» βειηηψζεθε αξθεηά (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ), αθνχ 

ην παηδί εθδήισλε επηζπκία λα κάζεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη πιένλ αληαπνθξίλνληαλ 

θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο. 

χκθσλα κε ηελ ηειηθή παξαηήξεζε, ε αιιαγή ηνπ καζεηή ήηαλ εκθαλήο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο. Ώλαιπηηθφηεξα, αλαθέξεηαη φηη ζηνλ «πξνθνξηθφ ιφγν», ν κέζνο φξνο ησλ 

απνθιίζεσλ ήηαλ θαηά έλα εμάκελν πάλσ απφ ηε γξακκή βάζεο (ΐ’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ). Ο καζεηήο βειηίσζε ηηο «επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο», αθνχ ήηαλ ζε 

ζέζε λα ζπκάηαη θαη λα ιέεη ηα νλφκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ (εθηφο απφ κεξηθά αγφξηα 

κε ηα νπνία δε ζπλήζηδε λα παίδεη), αλαγλψξηδε θαη λα νλφκαδε αληηθείκελα (κέζσ ηεο 

αθήο). Ο καζεηήο εθδήισλε ηελ επηζπκία ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζηελ νινκέιεηα. Απζθνιία 

παξνπζίαδε ζηελ απφιπηε απνκλεκφλεπζε ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ είραλ πξνεγεζεί (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). Παξφια απηά, ν 

καζεηήο απέθηεζε «ιεηηνπξγηθφ - θνηλσληθφ ιφγν», πξάγκα πνπ ηνλ θαηέζηεζε 

αλαπφζπαζην κέινο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο.  

ε απηφ, θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε βειηίσζε ηεο «εθθνξάο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ», 

αιιά θαη ν «ζρεκαηηζκφο απιψλ πξνηάζεσλ» (Τ-Ρ-Ώ) (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). 
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Βληζρχζεθε ε ρξήζε ησλ επηζέησλ θαη ησλ νπζηαζηηθψλ, απφδεημε απηνχ ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη έθαλε ζπρλνχο ραξαθηεξηζκνχο πξνζψπσλ («είζαη θαθηά!» αλαθεξφκελνο ζε 

ζειπθνχ γέλνπο πξφζσπν). ζνλ αθνξά ην «γλσζηηθφ ηνκέα», νη εξσηήζεηο ηνπ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο αιιά έδεηρλε επηκνλή φηαλ θάηη άπηνληαλ ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ (π.ρ. λα 

ζέιεη λα πάξεη έλα παηρλίδη ζην ζπίηη). Σέινο, εληζρχζεθε ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ, θαζψο 

επεδίσθε λα κηιάεη κπξνζηά ζε θφζκν αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηνπο γλψξηδε (ΐ’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ). 

ηελ ελφηεηα «πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ ρψξν», απέθηεζε θαιχηεξε βιεκκαηηθή επαθή 

θαη ν νπηηθνθηλεηηθφο ζπληνληζκφο ηνπ βειηηψζεθε (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Ο ΐΜ 

θαηάθεξε λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ αίζνπζα θαη ζηνλ πξναχιην ρψξν κε ηε βνήζεηα 

αληηθεηκέλσλ (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Δ ηήξεζε ησλ δηαιεηκκάησλ ήηαλ απζηεξή 

απφ ηε κεξηά ηνπ καζεηή (εληζρπηήο: ρηχπεκα θνπδνπληνχ) (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). 

Ώληηζέησο, ν καζεηήο αδπλαηνχζε λα ηελ αθεξεκέλε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, θαη δελ 

κπνξνχζε εχθνια λα δηαθξίλεη ηελ ψξα απφ ηα ιεπηά (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). 

Ώλαθέξεηαη φηη ζηελ «πιεπξίσζε», ν καζεηήο δηαηεξνχζε θαιή εηθφλα ηνπ εαπηνχ 

ηνπ αθνχ κπφξεζε λα ιέεη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ (ΐ’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ).  Δ ηζνξξνπία ηνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή αθνχ ήηαλ ηθαλφο λα ηζνξξνπήζεη 

ζην έλα απφ ηα δχν πφδηα αιιά θαη λα παίμεη θνπηζφ. Βπίζεο, ζηελ απιή πεξπαηνχζε  

πάλσ ζην πξεβάδη κε ην έλα πφδη κπξνζηά θαη ην άιιν πίζσ (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). 

Ο κέζνο φξνο ησλ απνθιίζεσλ ήηαλ έλα εμάκελν πάλσ απφ ηε γξακκή βάζεο (ΐ’ 

εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). 

ηηο «λνεηηθέο ηθαλφηεηεο», ε νπηηθή θαη ε αθνπζηηθή κλήκε εμειίρζεθε αξθεηά. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ φηη ζπκφηαλ ηελ εηθφλα ησλ θαξηψλ πνπ ηνπ δίλνληαλ (Ώ’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ). ΐαζηθφ εξγαιείν γηα απηή ηελ παξαηήξεζε ήηαλ ην παηρλίδη memo, 

φπνπ ν καζεηήο  θαηά ηελ αξρηθή παξαηήξεζε κπνξνχζε λα βξεη έλα δεπγάξη απφ ηα έμη, 

ελψ ζηελ  ηειηθή ν καζεηήο κπνξνχζε λα βξεη ηέζζεξα δεπγάξηα.  ε ζχγθξηζε κε ηελ 

αξρηθή παξαηήξεζε, ήηαλ ηθαλφο λα εληνπίζεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζε κηα 

εηθφλα (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). 

Μεγάιε αιιαγή  εκθαλίζηεθε ζηε «ζπγθέληξσζε πξνζνρήο», δειαδή ν κέζνο φξνο 

ησλ απνθιίζεσλ θηάλεη πεξίπνπ έλα εμάκελν πάλσ απφ ηε γξακκή βάζεο (ΐ’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ). Βπηζεκαίλνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πνπ έδεημε κεγάιε βειηίσζε 
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πνπ είλαη ηα εμήο: ζπγθεληξσλφηαλ φηαλ πεξπαηνχζε θαη φηαλ έθαλε ηελ εξγαζία ηνπ (ΐ’ 

εμάκελν Νεπηαγσγείνπ), δηαηεξνχζε ηελ πξνζνρή ηνπ γηα αξθεηή ψξα ζηελ εξγαζία ηνπ 

θαη ρσξίο θάπνηνλ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ εληζρπηή (ΐ’ εμάκελνχ Νεπηαγσγείνπ). 

Ο καζεηήο απέθηεζε ιεηηνπξγηθφ ιφγν θαη κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα. 

Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηα παηδηά ηεο ηάμεο θάλεθε λα έρεη απνδερηεί ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαη ήηαλ ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ην ελδερφκελν αδπλακίαο-

απνηπρίαο ηνπ (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Ώθφκα, νη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ακβιχλζεθαλ ηδηαίηεξα (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ) θαζψο δελ αληηδξνχζε αθξαία ζε 

πξφβιεκα πνπ  πηζαλφλ λα πξνέθππηε θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ώληηζέησο, 

αλαθνίλσλε ην ζπλαίζζεκα ηνπ θαη αλέθεξε ηη ηνλ έρεη πεηξάμεη (ΐ’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ). 

Δ απιή θαη ην δηάιεηκκα απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηε ζχλαςε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ καζεηή κε ηνλ θχθιν θίισλ θαζψο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Μέζα απφ απηφλ, ν καζεηήο δεκηνχξγεζε κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηεο Π θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, νη ζπκκαζεηέο ηνπ κέζα απφ ηα 

νκαδηθά παηρλίδηα ζηελ απιή είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηνλ 

ΐΜ, κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα πξνηεξήκαηα ηνπ. Βληζρχζεθε ε επηζπκία ηνπ γηα 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά δξψκελα αιιά θαη λα καζαίλεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα (ΐ’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ). 

χκθσλα κε ηελ ηειηθή παξαηήξεζε, ν καζεηήο ήηαλ ζε ζέζε λα ζπλεξγαζηεί 

απφιπηα κε νηθεία θαη κε άηνκα, αξθεί λα ήηαλ δνκεκέλν ην πξφγξακκα θαη 

πξνζδηνξηζκέλνη νη θαλφλεο (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Ώθνινπζνχζε ην εκεξήζην 

πξφγξακκα βαζηζκέλν ζην ΑΒΠΠ θαη ζηα ΏΠ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Ο κέζνο φξνο 

απνθιίζεσλ ήηαλ πεξίπνπ έλα εμάκελν πάλσ απφ ηε γξακκή βάζεο (ΐ’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ). πκπεξαζκαηηθά, ε βειηίσζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ-νκηιία ηνπ καζεηή 

απνηέιεζαλ ηε βαζηθή αηηία πξνφδνπ θαη εμέιημεο ηνπ. 

ην ρήκα 1 θαίλνληαη νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ 

ζχκθσλα κε ηηο ΛΒΐΑ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή παξαηήξεζε. Δ κπιε 

γξακκή αληηπξνζσπεχεη ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή  φπσο απηέ αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ 

αξρηθή παξαηήξεζε, ε θφθθηλε ηε δηακνξθσηηθή θαη ε θίηξηλε ηελ ηειηθή. 
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ρήκα 1. Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ ζύκθσλα κε ηηο ΛΔΒΓ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη 

ηειηθή παξαηήξεζε
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4.1.2 Μεηαβνιέο ζηε γξακκή βάζεο Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ (ΓΜΓ) 

Ο πίλαθαο ΓΜΑ, δηαθξίλεηαη ζηηο «δεμηφηεηεο-γιψζζαο», φπνπ ζηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε, ν καζεηήο ζηελ «αλάγλσζε» ηνπνζεηνχληαλ ζην Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ. 

Ώπηφ δηαπηζηψζεθε απφ ηελ αδπλακία ηνπ καζεηή λα αλαγλσξίζεη ηελ θάξηα κε ην 

φλνκα ηνπ. ηελ «θαηαλφεζε», αμηνινγήζεθε φηη βξηζθφηαλ ζηνλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ 

ηεο ειηθίαο ηνπ (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Αηαπηζηψζεθε ιαλζαζκέλε ιαβή ηνπ 

κνιπβηνχ, ε νπνία θαη δπζθφιεπε ην καζεηή ζηε γξαθή αιιά θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

γξαθηθνχ ηνπ ρψξν (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). ηηο «δεμηφηεηεο-καζεκαηηθψλ», ν 

καζεηήο παξνπζίαδε ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο, αθνχ αλαγλψξηδε κε επθνιία ηνπο 

αξηζκνχο απφ ην 0 κέρξη ην 6 (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Βπίζεο, εθηεινχζε απιέο 

καζεκαηηθέο πξάμεηο κνλάδσλ (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ), φκσο ζηελ «επίιπζε 

πξνβιήκαηνο» ππνιεηπφηαλ πεξίπνπ θαηά έλα εμάκελν (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). ηηο 

«δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο – ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ζπλεξγαζίαο)» θαη «αξλεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (επηζεηηθφηεηα) θαη παξαβαηηθφηεηαο»,  ν κέζνο φξνο ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

καζεηή ήηαλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο θαηά δχν εμάκελα (Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). ε 

απηνχο ηνπο ηνκείο δηαθξίζεθαλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο, γη’ απηφ θαη ε ζπλεξγαζία 

απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π. 

χκθσλα κε ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε, φπσο θαηαδείρζεθε απφ ηνλ πξψην 

ηνκέα «δεμηνηήησλ-γιψζζαο», ην παηδί βειηίσζε ηηο επηδφζεηο ηνπ θαηά έλα εμάκελν ζε 

θάζε κηα απφ απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε άλνδνο πνπ ζεκεηψζεθε απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο θάξηαο κε ην φλνκα ηνπ θαη ησλ θαξηψλ ησλ εκεξψλ. Βπίζεο, ε 

θαηαλφεζε ηνπ βειηηψζεθε αηζζεηά θαη απηφ είλαη πηζαλφ λα ζηεξίρζεθε ζην γεγνλφο 

φηη ην πξφγξακκα ηνπ δηαθνξνπνηήζεθε κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ (Ώ’ 

εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). ηε «γξαθή», ν καζεηήο θαηάθεξε λα βειηηψζεη ηε ιαβή ηνπ 

κνιπβηνχ, θαζψο θαη λα αλαγλσξίδεη ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηφο ηνπ (Ώ’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ). ηα «καζεκαηηθά», αλαγλψξηδε ζπκβνιηθά θαη πνζνηηθά ηελ έλλνηα ησλ 

αξηζκψλ απφ ην 0 έσο ην 10 (φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην ΑΒΠΠ θαη ην ΏΠ ησλ 

καζεκαηηθψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ) θαη ε επίδνζε ηνπ αμηνινγήζεθε ζην ΐ’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ. ηηο «πξάμεηο(πξφζζεζε θαη αθαίξεζε)», κπνξνχζε λα εθηειεί απιέο 

καζεκαηηθέο πξάμεηο πξάγκα πνπ επηβεβαίσλε ηε θαηάθηεζε ηεο πνζνηηθήο έλλνηαο ησλ 



60 
 

αξηζκψλ (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). ηηο «δεμηφηεηεο-ζπκπεξηθνξάο», ππήξμε αλνδηθή 

πνξεία γηα φιεο ηηο δεμηφηεηεο θαηά έλα εμάκελν πάλσ ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε. Υαξαθηεξηζηηθά ε «ζεηηθή ζπκπεξηθνξά (ζπλεξγαζία)» πξνζέγγηζε ηε 

γξακκή βάζεο, ελψ ε «αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά (επηζεηηθφηεηα)» ηνπνζεηήζεθε ζην ΐ’ 

εμάκελν Νεπηαγσγείνπ,  απνδεηθλχνληαο ηε νξζή δηαρείξηζε ησλ εθξήμεσλ ζπκνχ ηνπ. 

ηελ ηειηθή παξαηήξεζε, ε επίδνζε ηνπ καζεηή αμηνινγήζεθε θαηά κέζν φξν έλα 

εμάκελν ζε θάζε πεξηνρή, ζθηαγξαθψληαο ην πξνθίι ελφο παηδηνχ κε πξφνδν ηφζν ζε 

αθαδεκατθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ζηε «γιψζζα», ην παηδί 

χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π, ππήξμε 

βειηίσζε ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ «γξαθή» (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ), ελψ ζηελ 

«θαηαλφεζε» μεπέξαζε ηε γξακκή βάζεο θαηά έλα εμάκελν (ΐ’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ). ηελ απφθηεζε «καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ», ν ΐΜ έδεηρλε ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο, ζπγθεθξηκέλα ζηνπο «αξηζκνχο» (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ), 

ζηηο «πξάμεηο» (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ) θαη ζηελ «επίιπζε πξνβιεκάησλ» (Ώ’ 

εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Ο καζεηήο απέθηεζε βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αθνχ 

εμαιείθζεθαλ νη «αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο-επηζεηηθφηεηα» (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ) 

θαη εληζρχζεθαλ νη «ζεηηθέο» (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). 

ην ρήκα 2 , πνπ αθνινπζεί θαηαδεηθλχνληαη νη απνθιίζεηο ηνπ παηδηνχ ζηηο ΓΜΑ 

θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή παξαηήξεζε. 

4.1.3 Μεηαβνιέο ζηε γξακκή βάζεο ΠΑΠΔΑ 

Με ηελ θαηαγξαθή ηεο αξρηθήο παξαηήξεζεο θαηαδείρζεθαλ νη πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο 

ν καζεηήο ζεκείσλε αδπλακία ή επηδεμηφηεηα. ηελ πεξηνρή «βαζηθέο αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο», ε αλάγλσζε, ε γξαθή, ε θαηαλφεζε θαη ηα καζεκαηηθά νξίζηεθαλ φπσο θαη 

ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ΓΜΑ. Αειαδή, ην παηδί ππνιεηπφηαλ θαηά δχν εμάκελα ζηελ 

αλάγλσζε,  έλα εμάκελν ζηε γξαθή θαη ζηα καζεκαηηθά, ελψ ε θαηαλφεζε ήηαλ ίδηα κε 

ηε γξακκή βάζεο. ηελ πεξηνρή «θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ», ν ΐΜ αμηνινγήζεθε θαηά 

έλα εμάκελν θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, απνδεηθλχνληαο έηζη ηελ απηνλνκία ηνπ ζην 

πεξηβάιινλ. ηνλ ηνκέα «θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά», ε επίδνζή ηνπ ήηαλ κείνλ έλα 

εμάκελν Πξνλεπίνπ φπσο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ. 
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ρήκα 2. Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ ζύκθσλα κε ηηο ΓΜΓ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη 

ηειηθή παξαηήξεζε
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ηνλ ηνκέα «δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο», ζηελ πεξηνρή ειεχζεξνο ρξφλνο θαη 

αηζζεηηθέο ηέρλεο, ν καζεηήο αμηνινγήζεθε ζην ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ. Ώληηζέησο, ζηελ 

πεξηνρή «πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα», θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξνεπαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ήηαλ πάλσ απφ ηε γξακκή βάζεο θαηά 

έλα εμάκελν.  

ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε, νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ήηαλ ζεκαληηθέο, 

θπξίσο ζηηο πεξηνρέο «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» θαη «δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε «απηνλνκία ηνπ ζην ρψξν» βειηηψζεθε έλα εμάκελν απφ ηελ αξρηθή (ΐ’ 

εμάκελν Νεπηαγσγείνπ), ελψ ε «θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά» θαη ε «πξνζαξκνγή ζην 

πεξηβάιινλ» ήηαλ ζηε γξακκή βάζεο. Βπίζεο, άλνδνο ζεκεηψζεθε ζηνπο ηνκείο 

«ειεχζεξνο ρξφλνο» θαη «αηζζεηηθέο ηέρλεο», πεξίπνπ έλα εμάκελν πάλσ απφ ηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Βληνχηνηο, ζηηο πεξηνρέο «πξνεπαγγεικαηηθή 

εηνηκφηεηα» θαη «βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο» δελ ππήξμαλ κεγάιεο αιιαγέο παξά 

κφλν ζηελ «αλάγλσζε» θαη ζηα «καζεκαηηθά», φπνπ βειηηψζεθαλ θαηά έλα εμάκελν 

απφ ηελ αξρηθή.  

 εκαληηθέο ήηαλ νη βειηηψζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο Π θαηά 

ηελ ηειηθή ηεο παξαηήξεζε, θπξίσο ζηηο «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» θαη «δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο». Με βάζε ηηο θαηαγξαθέο ηεο, ην παηδί εμειίρζεθε πάξα πνιχ ζηνλ 

ηνκέα «απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ» (Ώ’ εμάκελν Ώ’ Αεκνηηθνχ), γεγνλφο πνπ ελίζρπζε 

ηελ αληίιεςε φηη νη παξεκβάζεηο ηεο ήηαλ απνδνηηθέο θαη επέηξεςαλ ζηνλ καζεηή λα  

αλεμαξηεηνπνηεζεί ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Βπηπξνζζέησο, ν καζεηήο πηνζέηεζε κηα πην 

απνδεθηή ζπκπεξηθνξά (ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ) θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ 

θαηάθεξε λα ζπκκεηέρεη ζε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  μεθεχγνληαο  

απφ ηελ εκκνληθή ελαζρφιεζε ηνπ κε ηα playmobile. 

ην ρήκα 3 πνπ αθνινπζεί ζεκεηψλνληαη νη ηεζιαζκέλεο γξακκέο (αξρηθή- 

δηακνξθσηηθή- ηειηθή), νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ηηο  επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηνπ ΠΏΠΒΏΒ. 
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ρήκα 3. Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ ζύκθσλα κε ην ΠΑΠΔΑΔ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη 

ηειηθή παξαηήξεζε
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4.1.4 Μεηαβνιέο ζηε γξακκή βάζεο Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ ζην Σξηαδηθό Φάζκα 

Σν πξνθίι ηνπ καζεηή, πξνζδηνξίζηεθε κέζα απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε, φπσο 

απηή δηαπηζηψζεθε θαη θαηαγξάθεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο Π ζηνλ πίλαθα 

Μαζεζηαθψλ Απζθνιηψλ ζην Σξηαδηθφ Φάζκα. Ώλαιπηηθφηεξα, ζηελ «επηθνηλσλία», 

ζηνπο ηνκείο ρσξίο πξνθνξηθφ ιφγν θαη ιεηηνπξγηθφ πξνθνξηθφ ιφγν, ην παηδί 

παξνπζίαζε απφθιηζε ελφο εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). 

ηηο ελφηεηεο «ζπκκεηνρή ζηνλ δηάινγν» θαη «έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα», ην 

εμάκελν πνπ αληηπξνζψπεπζε ηηο επηδφζεηο ηνπ ήηαλ Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ. Οη ηνκείο 

πνπ ην παηδί ππνιεηπφηαλ θαηά έλα εμάκελν (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ), ζηελ πεξηνρή 

«θνηλσληθέο δεμηφηεηεο», φπνπ πεξηιακβάλεη ηελ εγγχηεηα, ηε βιεκκαηηθή επαθή, ηελ 

θνηλσληθή αληαπφθξηζε, ηελ ελαιιαγή ζεηξάο, ηνπο θαλφλεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο 

αιιαγέο. Βλψ, ζηελ «παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα», «θνηλσληθή πξσηνβνπιία θαη 

ακνηβαηφηεηα-κνίξαζκα», ε επίδνζε ηνπ καζεηή ήηαλ κείνλ δχν εμάκελα απφ ηε γξακκή 

βάζεο (Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). πκπιεξσκαηηθά, ζηελ πεξηνρή «ζθέςε θαη θαληαζία», 

ην εμάκελν πνπ πεξηέγξαςε ηε ζηάζε ηνπ ΐΜ ζηηο εκκνλέο, ήηαλ δχν εμάκελα θάησ απφ 

ηε γξακκή βάζεο (Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ).  

χκθσλα κε ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε, ζεκεηψζεθε άλνδνο ελφο εμακήλνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή, ζε θάζε ηνκέα ηεο πεξηνρήο «επηθνηλσλία». ηηο «θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο», παξνπζηάζηεθε ζηαζηκφηεηα ζηε βιεκκαηηθή επαθή (ΐ’ εμάκελν 

Πξνλεπίνπ), αληίζεηα κε ηνπο άιινπο ηνκείο, φπνπ παξαηεξήζεθε άλνδνο ελφο εμακήλνπ 

θαηά κέζν φξν. ηε «ζθέςε θαη θαληαζία», ζεκεηψζεθε κεγάιε πξφνδνο  δχν εμακήλσλ 

ζηηο «εκκνλέο» (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ), θαζψο θαη ζηελ «ηδενιεπηηθή αληίιεςε» 

ππήξμε άλνδνο ελφο εμάκελν (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ).  

ηελ ηειηθή παξαηήξεζε, ε εθπαηδεπηηθφο ηεο Π ζεκείσζε ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή  

ζηελ «επηθνηλσλία» θαη ζηηο «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» , πεξίπνπ έλα εμάκελν ζε ζρέζε κε 

ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε, ελψ ζηάζηκε παξέκεηλε ε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα «ζθέςε 

θαη θαληαζία» (Ώ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). πγθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία 

θαη νη ηξείο πξψηνη ηνκείο ηνπνζεηνχληαη ζην ΐ’ εμάκελν λεπηαγσγείνπ, ελψ ε «έθθξαζε 

κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα» ήηαλ ζηε γξακκή βάζεο. ηηο «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο», φινη 

νη ηνκείο εθηφο ηεο «παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηαο» πνπ αξρηθά ήηαλ ζην Ώ’ εμάκελν 

λεπηαγσγείνπ, ζηελ ηειηθή ηνπνζεηήζεθαλ ζην ΐ’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ. ηε πνξεία 
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αθνινπζεί ην ρήκα 4, ην νπνίν απεηθνλίδεη ηηο απνθιίζεηο ηνπ καζεηή ζηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζην ηξηαδηθφ Φάζκα φπσο απηέο ζεκεηψζεθαλ θαηά ηελ αξρηθή, 

δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή παξαηήξεζε.  

4.1.5 Οη κεηαβνιέο ζηε γξακκή βάζεο Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ (ΔΜΓ) 

Όζηεξα απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε, θαηαγξάθεθε ε αθφινπζε απνηίκεζε ζηηο 

πεξηνρέο: «αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο», «κλεκνληθέο δεμηφηεηεο», «γξαθηθφο ρψξνο», 

«βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο», «καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο» θαη «ζπκπεξηθνξά». 

χκθσλα κε ηελ νπνία, ζηελ 1
ε
 πεξηνρή ηνπ Πίλαθα ΒΑΜ, ε νπηηθή αληίιεςε, 

εκθαλίζηεθε αξθεηά αλαπηπγκέλε θαηά έλα εμάκελν πάλσ απφ ηε γξακκή βάζεο (ΐ’ 

εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). Δ αθνπζηηθή θαη πνιπαηζζεηεξηαθή αληίιεςε ηνπνζεηήζεθαλ 

έλα  εμάκελν θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ), ελψ ε 

νπηηθναθνπζηηθή αληίιεςε αμηνινγήζεθε πάλσ ζηε γξακκή βάζεο. ηελ πεξηνρή, 

«κλεκνληθέο δεμηφηεηεο», ν ρσξνρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο, θαζψο ε 

γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη θαηαλφεζε ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ θαηέδεημαλ ηελ αδπλακία ηνπ 

παηδηνχ λα πξνζαλαηνιηζηεί ζην ραξηί θαη λα γξάςεη ζχκθσλα κε ηνπο απνδεθηνχο 

θαλφλεο (Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). Μεγάιε απφθιηζε παξνπζηάζηεθε ζηηο «βαζηθέο 

αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο», δεδνκέλνπ, βέβαηα, φηη ην παηδί δελ είρε θαηαθηήζεη ηε 

θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά, ζην Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ, απνηηκήζεθε ε 

επίδνζε ηνπ καζεηή ζηνλ ηνκέα «βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο». Ώληίζεηα, ν ΐΜ 

ππνιεηπφηαλ θαηά έλα εμάκελν (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ) ζηε ζεκαζηνινγία, πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ. εκαληηθή απφθιηζε ζεκεηψζεθε ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ζηελ αλαγλσζηηθή-

απηνεηθφλα, ε νπνία αμηνινγήζεθε ζην Ώ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ. 

ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε, δελ ζεκεηψζεθαλ αιιαγέο ζηε πεξηνρή αληηιεπηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Ώληίζεηα, νη «κλεκνληθέο αληηιήςεηο» θαη ν γξαθηθφο ρψξνο παξνπζίαζαλ 

άλνδν θαηά έλα εμάκελν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπο. ηηο βαζηθέο αλαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο, παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηε θσλνινγηθή αληίιεςε θαη ζην ζεκαζηνινγηθφ 

θαηά έλα εμάκελν πάλσ απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ), ελψ φια 

ηα άιια παξέκεηλαλ ίδηα. ηελ πεξηνρή «ζπκπεξηθνξά», εκθαλίζηεθε έλα εμάκελν  
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ρήκα 4. Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζην ηξηαδηθό 

θάζκα ηνπ Απηηζκνύ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή παξαηήξεζε
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παξαπάλσ απφ ηελ αξρηθή ην θνκκάηη ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ ηα ππφινηπα 

παξέκεηλαλ ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε. 

Σέινο, ζηελ ηειηθή παξαηήξεζε ν ΐΜ παξνπζίαζε αλνδηθή πνξεία ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο θαη ζηνπο ηνκείο θαηά κέζν φξν έλα εμάκελν πάλσ απφ ηε δηακνξθσηηθή 

παξαηήξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εζηηάζηεθε ε Π ήηαλ 

ζπκπεξηθνξά θαη κλεκνληθέο δεμηφηεηεο, φπνπ ηα απνηειέζκαηα απέδεημαλ ηελ επηηπρία 

ησλ παξεκβάζεσλ ηεο, θαζψο ην παηδί βξέζεθε ζηε γξακκή βάζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ απηέο νη δχν πεξηνρέο. Οη ινηπέο πεξηνρέο είραλ αλάινγε απμεηηθή 

πνξεία ηεο ηάμεο ηνπ ελφο εμακήλνπ. Δ κφλε ζηαζεξή απνηίκεζε ήηαλ ζηηο βαζηθέο 

αλαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ζηνλ ηνκέα «θσλνινγηθή αληίιεςε» (ΐ’ εμάκελν Πξνλεπίνπ). 

ηνλ ρήκα 5 πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη νη ηεζιαζκέλεο γξακκέο (αξρηθή- 

δηακνξθσηηθή-ηειηθή) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζηηο Βηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο. 

4.1.6 Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο 

Μέζα απφ ην ΒΑΏ, ζπιιέρζεθαλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίζηεθαλ κε ηελ 

επηηπρία ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ παξέκβαζε πνπ έγηλε ζηηο 

22/1/2014, ε εξεπλήηξηα θαηέγξαςε φ,ηη ηεο παξαθίλεζε ην ελδηαθέξνλ, φπσο ην γεγνλφο 

φηη ν καζεηήο αληεπεμήιζε κε επθνιία ζηελ πξφθιεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ 

απνζθνπνχζε ζην λα αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ αιιά θαη λα 

εκπινπηίζεη ηνλ πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν. ηηο 25/1/2014, ην ΒΑΏ πεξηέγξαθε ηε ζηάζε ηνπ 

ΐΜ απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ε νπνία ήηαλ πνιχ ζεηηθή θαη δεηνχζε λα 

μαλαπαίμνπλ φινη καδί ην παηρλίδη. πλεπψο, ν ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο επεηεχρζε, δηφηη ν καζεηήο φρη κφλν ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο αιιά θαη απφιαπζε ηελ παξέα ηνπο. ηελ 3
ε
  παξέκβαζε (29/1/2014), ν ΐΜ 

απνθάζηζε λα παίμεη ζηε γσληά κε ηνπο ήξσεο θαη λα θηηάμεη κηα ηζηνξία. ε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα ρξεηάζηεθε ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π, γηαηί δελ 

κπνξνχζε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ππφινηπνπο. Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ ην γεγνλφο φηη δελ έρεη δερηεί λα κνηξάδεηαη ηα αγαπεκέλα ηνπ 

παηρλίδηα.   
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ρήκα 5. Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ ζύκθσλα κε ηνλ ΠΔΜΓ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη 

ηειηθή παξαηήξεζε
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Σν ΒΑΏ ζηηο 31/1/2014, αλέθεξε φηη, ν ΐΜ ήηαλ πνιχ ζπλεξγάζηκνο θαη θάλεθε λα 

απνιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ήηαλ πνιχ ελζνπζηαζκέλνο κε ηνλ ήιην θαη ηνπο 

πιαλήηεο.  Μέζα απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο θαηάθεξε λα απμήζεη ηνλ ρξφλν 

παξακνλήο ηνπ ζηελ νκάδα. Ώθνινπζεί ην ΒΑΏ ηεο 5
εο

 δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ ε 

εθπαηδεπηηθφο ηεο Π απνηχπσζε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο, ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηεο 

ζηάζεο ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην εκεξήζην πξφγξακκα. 

Ώμηνζεκείσηε ήηαλ ε δηαθνξά ηνπ καζεηή, ηφζν ζηελ εθθνξά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, 

φζν θαη ζην ζχλνιν ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε. ηηο 10/2/2014 ην ΒΑΏ 

παξνπζίαζε ηε δπζαλαζρέηεζε ηνπ καζεηή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, 

ηνλίδνληαο ην γεγνλφο φηη ζπκκεηείρε θαλνληθά ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη θαλέλα πξφβιεκα 

ζηελ νκάδα.  ηελ 7
ε
 δξαζηεξηφηεηα (11/2/2014), ε εξεπλήηξηα ζθηαγξάθεζε ην πξνθίι 

ηνπ καζεηή κε ηα αθφινπζα επίζεηα, ήηαλ ραξνχκελνο θαη ηθαλνπνηεκέλνο, ελψ 

ππνγξάκκηζε ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή ζε ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε. ην ΒΑΏ ηεο 8
εο

  δξαζηεξηφηεηαο (12/2/2014), ε εθπαηδεπηηθφο ηεο Π 

αλέθεξε φηη ν καζεηήο ήηαλ απξφβιεπηνο  θαη ελψ θάλεθε λα κελ θαηαιαβαίλεη απφιπηα 

απηφ πνπ ηνπ δεηάηε. 

ηελ 9
ε
 δξαζηεξηφηεηα (25/2/2014), ε εθπαηδεπηηθφο ηεο Π θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε νπηηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ, επέηξεςε θαη ελίζρπζε ηελ απηνλνκία 

ηνπ. Ώλάινγεο παξαηεξήζεηο θαηαγξάθεθαλ θαη ζην 10
ν 

(27/2/2014) θαη 11
ν
 ΒΑΏ 

(28/2/2014). Πην ζπγθεθξηκέλα ε εθπαηδεπηηθφο ηεο Π έθξηλε απαξαίηεην λα 

ππνγξακκίζεη ηελ απηνλνκία ηνπ καζεηή ηεο κε ηε βνήζεηα ηεο νπηηθνπνίεζεο ησλ 

θαλφλσλ. Ο καζεηήο αμηνινγήζεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ Π φηη ήηαλ πιένλ ζε ζέζε, κε 

ην εξγαιείν ηεο νπηηθνπνίεζεο, λα ζεβαζηεί θαη λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ νκάδα. Σέινο, ζηηο 13/3/2014 ε ΒΑΏ επηζήκαλε φηη ν καζεηήο 

αλέπηπμε δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, ηφζν κε ηνπο καζεηέο, φζν θαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αξθεί νη φξνη λα ήηαλ εμαξρήο επθξηλψο δηαηππσκέλνη. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ΒΑΏ ήηαλ έλα ηζρπξφ θαη άηππν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π, αθνχ ηεο επέηξεςε λα αμηνινγεί, λα κεηξά, λα επαιεζεχεη θαη λα 

θαηαγξάθεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηεο ή ηνπ παηδηνχ. Καηαιήγνληαο, αμηνινγήζεθε 

φηη θαηάθεξε λα επηηχρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη λα κπνξέζεη λα 
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βειηηψζεη ηελ απηνεηθφλα ηνπ. ια απηά ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο νκαιήο έληαμεο ηνπ 

καζεηή ζηελ επξχηεξε νκάδα ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο. 

4.1.7 Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ηελ 1
ε
 εξεπλεηηθή ππόζεζε 

πσο δηαθαίλεηαη απφ ην ρήκα 6, επηθξάηεζε ζεηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ΏΑΒΠΒΏΒ, κε έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, ηφζν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο (βιέπε Πίλαθα 1).  

Πίλαθαο 1. Δ Μέζε ηηκή (Μ) θαη ε Σππηθή Ώπφθιηζε (ΣΏ) ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε δείγκα (n=15). 

 
ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ Μ ΣΏ 

ΒΡ_1 

 

Πφζν κπνξεί ην ΏΑΒΠΒΏΒ, κε έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

λα ππνζηεξίμεη ηελ θνηλσληθή έληαμε καζεηή Νεπηαγσγείνπ; 
4,43 0,736 

ΒΡ_2 

Πφζν ε εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο κε ζηφρν 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ην 

απηνζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ; 

4,83 0,414 

ΒΡ_3 
Πφζν έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κπνξεί 

λα βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ καζεηή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 
4,93 0,258 

ΒΡ_4 
Πφζν κπνξνχλ ηα παηρλίδηα ξφισλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε ζε καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ; 
4,66 0,617 

ΒΡ_5 
Πφζν κπνξνχλ ηα παηρλίδηα ξφισλ λα βειηηψζνπλ θαη λα 

εκπινπηίζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ; 
5,00 0,000 

ΒΡ_6 
Πφζν ε Π βειηηψλεη ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ κε ηα 

ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο; 
4,43 0,737 

ΒΡ_7 
Πφζν έλα ΏΑΒΠΒΏΒ δεκηνπξγεί θίλεηξα ζηνλ καζεηή γηα ηελ 

εκπινθή ηνπ ζε νκαδηθά παηρλίδηα; 
4,73 0,632 

ΒΡ_8 
Πφζν απνηειεζκαηηθφο θξίλεηαη ν ζεζκφο ηεο Π γηα ηελ έληαμε ηνπ 

παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ; 
4,83 0,414 

ΒΡ_9 
Πφζν βνεζάεη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Βηδηθήο 

θαη Γεληθήο Ώγσγήο γηα ηελ έληαμε ηνπ καζεηή; 
5,00 0,000 

ΒΡ_10 
Πφζν κπνξεί ην παηρλίδη λα εληζρχζεη ηε δηάζεζε ηνπ καζεηή ψζηε λα 

εκπιαθεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 
4,66 0,507 

ΒΡ_11 

Πφζν νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο βειηηψλνπλ ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή θαη κπνξεί λα εληζρχζνπλ ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ 

καζεηή; 

4,57 0,507 

ΒΡ_12 
Πφζν κπνξεί ε Π λα βειηηψζεη ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ κε 

ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο; 
4,71 0,488 

ΒΡ_13 

Πφζν κπνξεί ε νπηηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ κηαο δξαζηεξηφηεηαο λα 

βνεζήζεη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ κε ηα ππφινηπα 

παηδηά ηεο ηάμεο; 

4,78 0,414 

ΒΡ_14 
Πφζν κπνξνχλ ηα νκαδηθά παηρλίδηα λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα 

γεληθεχζεη ηνπο θαλφλεο απηνχο θαη ζηε δσή ηνπο; 
4,78 0,414 

ΒΡ_15 
Πφζν ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ ζηνλ θχθιν ησλ θίισλ 

ζηελ Π βειηηψλεη ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ; 4,26 0,704 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, νη απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ππνζηήξημαλ ηελ εθαξκνγή δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηα παηδηά κε ΑΏΑ-ΦΏ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο 1
εο

 εξψηεζεο απνδεηθλχνπλ ηελ παξαπάλσ ζέζε, ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ήηαλ 4,43 θαη ε ηππηθή απφθιηζε  ήηαλ 0,736.  Βπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη 

εξσηεζέληεο ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ καζεηή, επηβεβαησκέλα εληζρχνπλ ην απηνζπλαίζζεκά 

ηνπ, πξάγκα πνπ απνδείρζεθε απφ ηε κέζε ηηκή ηεο 2
εο

  εξψηεζεο πνπ ήηαλ 4,83 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 0,414. ‘ζν αθνξά  ηε ζπκβνιή ηεο  εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π ζηε 

δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο απηήο ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ καζεηή, ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ  3
ε
 εξψηεζε  ήηαλ  4,93 θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 0,258, γεγνλφο πνπ απέδεημε ηε ζεηηθή αληίιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε  Π ζηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ. Ώθφκα, 

θξίζεθε ζθφπηκε ε εθαξκνγή δηαθφξσλ παηρληδηψλ, θπξίσο παηρλίδηα ξφισλ, ηα νπνία 

εκπινχηηζαλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, θαζψο ζπλέβαιιαλ θαη ζηελ θνηλσληθή έληαμε ηνπ 

καζεηή. Ώπηή ε αληίιεςε αμηνινγήζεθε κε ηελ 4
ε
 θαη 5

ε
 εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

φπνπ ε κέζε ηηκήο ηεο 4
εο

 ήηαλ  4,66  θαη ηεο 5
εο

 ην 5,00, ελψ ε ηππηθή απφθιηζε ηεο 4
εο

 

ήηαλ 0,617 θαη ηεο 5
εο

 ήηαλ 0 (βιέπε ρήκα 6). 

 

 

 

ρήκα 6. Μέζεο ηηκέο θαη Σππηθέο Ώπνθιίζεηο ησλ πέληε πξψησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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4.1.8 Απνηειέζκαηα εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

Μέζα απφ ηελ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, πηζηνπνηήζεθε φηη ε εθαξκνγή 

ΏΑΒΠΒΏΒ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο πξνψζεζε ηελ έληαμε ηνπ 

καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ. Ώπηφ θαλεξψλνπλ θαη ηα ιφγηα ηεο πξψηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηελ 

εκη- δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε λεπηαγσγφο Ώ’ ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ, «ζεσξώ πσο ν 

καζεηήο βνεζήζεθε πάξα πνιύ κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο ΠΣ Γηαπηζηώζακε κεγάιε δηαθνξά 

ζην παηδί γηαηί εγώ από πέξπζη είρα δήζεη πνιύ άζρεκεο ζθελέο». Ώλάινγε ήηαλ θαη ε 

απάληεζε ηεο λεπηαγσγνχ ΐ’, «εγώ πέξπζη είρα θνπξαζηεί λα αθνύσ ην όλνκα ηνπ από ηε 

ζπλάδειθν, ήηαλ πνιύ άζρεκε ε εηθόλα ηνπ καζεηή. Φέηνο ζηελ αξρή κέρξη λα έξζεη ε ΠΣ, 

ήκαζηαλ αγρσκέλεο γηα ηελ πνξεία ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηα 

ππόινηπα παηδηά, ε ζπλεξγαζία καο ήηαλ πνιύ δύζθνιε δελ κπνξνύζε λα ππαθνύζεη ζηνπο 

θαλόλεο ηεο ηάμεο. Έηζη αλαγθαζηήθακε λα ηνλ αθήλνπκε απιά λα παίδεη. Βεβαία, θαη 

θέηνο ππήξμαλ θάπνηεο άζρεκεο εθξήμεηο ηνπ καζεηή αιιά ζεσξώ πσο εμνκαιύλζεθαλ κε 

ηελ άκεζε παξέκβαζε ηεο ΠΣ». Βπίζεο, ε κεηέξα ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ είπε, «εκέλα 

κνπ αξθνύζε πνπ δελ άθνπγα έλα ζπλερόκελν θαηεγνξώ από ηηο εθπαηδεπηηθνύο. Σηελ αξρή 

είρα άγρνο γηαηί ην παηδί από πέξπζη είρε άζρεκα βηώκαηα θαη ακύλνληαλ ζπλερώο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαιιεηκάησλ παξαηήξεζα όηη ην παηδί δελ απνμελώλνληαλ θαη άξρηζε λα 

παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα κε ηε βνήζεηα ηεο ΠΣ». 

Πηζηεχεηαη φηη ην παηδί αλέπηπμε δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο 

ηεο Π Ώπηφ θαίλεηαη αθελφο απφ ηα ιεγφκελα ηεο λεπηαγσγνχ ηνπ Οινήκεξνπ, φπνπ 

«ζηελ αξρή ήηαλ απόκαθξνο, ε θνπέια πξνζπάζεζε λα ηνλ βάδεη ζηελ νκάδα θαη 

γεληθόηεξα λα κνηξάδεηαη θνηλό ρξόλν θαη ρώξν κε ηα ππόινηπα παηδηά.  Φξνλνκεηξνύζε 

κέρξη θαη ηνλ ρξόλν παξακνλήο ηνπ καζεηή ζηελ νινκέιεηα. Πξηλ ηα Φξηζηνύγελλα, ν 

καζεηήο ίζα πνπ θάζνληαλ καδί καο θαη κεηά έθαλαλ εμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα ζηε 

γσληά ηνπ Η/Υ. Μεηά ηα Φξηζηνύγελλα, ν καζεηήο δεηνύζε κόλνο ηνπ λα θάηζεη καδί κε 

ηνπο θίινπο ηνπ». Ώθεηέξνπ ν παηέξαο απάληεζε «εκέλα κε ελδηέθεξε ην παηδί λα κηιήζεη 

γηαηί ζεσξνύζα όηη όιεο νη εθξήμεηο ζπκνύ ηνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ηνπ λα 

επηθνηλσλήζεη. Άξα από ηε ζηηγκή πνπ θαηάθεξε λα κηιήζεη θαη λα ηνλ θαηαιαβαίλνπλ νη 

άιινη, ηόηε όια πήξαλ ηνλ δξόκν ηνπο». Ώθφκε κηα δηαπίζησζε έγηλε  ζρεηηθά κε ηε 

βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπ καζεηή κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηεο Π. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε λεπηαγσγφο ΐ’ αλέθεξε φηη «ν καζεηήο ήηαλ πνιύ ήξεκνο, πην 
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ειεγρόκελνο θαη ελώ ήηαλ γεληθόηεξα ρεηξηζηηθόο θάλεθε λα κπνξεί λα ππαθνύεη ζηνπο 

θαλόλεο θαη ζην πξόγξακκα πνπ είρε δηακνξθσζεί από ηε λεπηαγσγό ηεο ΠΣ». 

πκπεξαζκαηηθά, νη παξεκβάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π, φπσο θξίζεθαλ απφ ηνπο 

άκεζα εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνχ, βνήζεζαλ ηνλ καζεηή 

κε ΑΏΑ-ΦΏ λα εληαρζεί νκαιά ζηε κηθξφ-θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ.  

4.2 Η Π ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνύ κε ΓΑΓ-ΦΑ κε ηα 

ππόινηπα παηδηά ηεο ηάμεο θαη ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό 

4.2.1 Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πεηξακάησλ 

ηελ πξνζπάζεηα λα επαιεζεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ 

εθαξκφζηεθαλ 5 παξεκβάζεηο-πεηξάκαηα, θάζε κηα θνηλσληθή ηζηνξία πξαγκαηεπφηαλ 

έλα απφ ηα θνηλσληθά ειιείκκαηα ηνπ καζεηή. Δ 1
ε
 παξέκβαζε-πείξακα έγηλε ζηηο 

26/3/2014, ε εθπαηδεπηηθφο ηεο Π θαηέγξαςε ζην ΒΑΏ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή. 

Υαξαθηεξηζηηθά, αλέθεξε φηη ν καζεηήο επεηδή δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δηαβάζεη, 

ρξεηάζηεθε ηε βνήζεηά ηεο. Ο καζεηήο θάλεθε λα  αληηιακβάλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο 

ηζηνξίαο θαζψο παξαθνινπζνχζε κε ελδηαθέξνλ. Σν ηειεπηαίν επηβεβαηψζεθε θαη απφ 

ηελ νξζή απάληεζε φισλ ησλ εξσηήζεσλ θαηαλφεζεο, ζηελ νπνία ππνβιήζεθε ν ίδηνο.  

Μέζα απφ απηφ επηβεβαηψλεηαη ε θαηάθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνλ καζεηή 

(βιέπε Βηθ.1). ηελ εηθφλα 1, ν καζεηήο θπθιψλεη ηελ απάληεζε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π. 

 

 

Βηθ.1 «ν καζεηήο θπθιψλεη ηε ζσζηή απάληεζε». 
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ηηο 28/3/2014 πινπνηήζεθε ην 2
ν
 πείξακα, φπνπ ν καζεηήο αληαπνθξίζεθε κε 

επραξίζηεζε θαη ρσξίο λα θάλεη ιάζνο. Φάλεθε λα ηνλ δηεπθνιχλεη ε νπηηθνπνίεζε ησλ 

εηθφλσλ ηεο ηζηνξίαο. Ώπηφ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηελ πνξεία ησλ παξεκβάζεσλ (βιέπε 

Βηθ.2). Βπίζεο, ν καζεηήο θάλεθε λα κπνξεί λα απηνλνκεζεί αιιά παξάιιεια θαη λα 

ζπλεξγαζηεί ηφζν κε ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ, φζν θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξάγκα 

πνπ πηζηνπνίεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. ηελ εηθφλα 2, 

παξνπζηάδνληαη νη θάξηεο ησλ απαληήζεσλ πνπ θιήζεθε ην παηδί λα ηαμηλνκήζεη σο 

ζσζηή θαη ιάζνο ζπκπεξηθνξά. 

 

 

Βηθ.2 «ληνζηέ απφ 2
ν
 πείξακα». 

 

Σν 3
ν
 πείξακα έγηλε ζηηο 2/4/2014. Σν ΒΑΏ αλέθεξε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία 

δφζεθαλ ελαιιαθηηθέο ζηνλ καζεηή λα παίμεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ψζηε λα 

θνηλσληθνπνηεζεί. Δ παξνπζίαζε ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο έγηλε κέζσ ηνπ Δ/Τ θαη ν 

καζεηήο θιήζεθε λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα θαη λα ππνγξακκίζεη ηελ απάληεζε πνπ 

εθείλνο έθξηλε σο ζσζηή. Πάληα ε παξνπζία ηεο Νεπηαγσγνχ ήηαλ ππνζηεξηθηηθή, ρσξίο 

φκσο λα ππνδεηθλχεη ηελ ζσζηή απάληεζε. Ο καζεηήο θαη ζε απηφ ην πείξακα απάληεζε 

ζσζηά. Πηζαλφλ λα ηνπ έρεη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ε ρξήζε ηνπ Δ/Τ (βιέπε  Βηθ. 3). 

ηελ εηθφλα 3 πνπ αθνινπζεί ν καζεηήο απαληά κε ηε ρξήζε Δ/Τ ζηηο εξσηήζεηο ηεο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο. 
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Βηθ.3 «ν καζεηήο ππνγξακκίδεη ηε ζσζηή απάληεζε» 

 

 ηηο 7/4/2014 δφζεθε ζηνλ καζεηή ην 4
ν
 πείξακα. Πξνζθέξζεθαλ ζηνλ καζεηή 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηελ έληαζε ηνπ κφλνο ηνπ θαη 

κε θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν. Δ εθπαηδεπηηθφο ηεο Π ζεκείσζε φηη ν δνκεκέλνο ρψξνο 

ηνπ παπνπηζφθνπηνπ, βνήζεζε ηνλ καζεηή λα ζπγθεληξσζεί γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη 

ελίζρπζε ηελ εθεπξεηηθφηεηά ηνπ ψζηε λα επηιχζεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε. Ο καζεηήο απάληεζε ζσζηά θαη έδεημε λα θαηαλνεί ην πεξηερφκελν ηεο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο. Μάιηζηα, θάλεθε λα απνιακβάλεη ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο, 

αθνχ πξνζπαζνχζε λα κηκεζεί ηελ θίλεζε ηεο θάζε εηθφλαο (βιέπε Βηθ. 4). ηελ εηθφλα 

4 παξνπζηάδεηαη ην παπνπηζφθνπην-αλαγλσζηηθή κεραλή πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο Π, ψζηε λα ειεγρζεί ε θαηαλφεζε ηνπ καζεηή. 

 

 

Βηθ.4 «ν καζεηήο θαηεγνξηνπνηεί ηηο απαληήζεηο ηνπ» 
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Δ ηειεπηαία θνηλσληθή ηζηνξία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9/4/2014 θαη πξνεηνίκαζε 

ηνλ καζεηή γηα ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηψπηδε ζηα νκαδηθά παηρλίδηα, φπσο 

λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ, λα κνηξάδεηαη ην παηρλίδη ηνπ λα ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο. Δ 

αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ-πεηξακάησλ, έδεημε φηη 

ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ είλαη πνιχ θαιή. Κξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε εηθφλσλ γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ δηφηη ελίζρπζε  ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ 

(βιέπε Βηθ.5). Δ εηθφλα 5, παξνπζηάδεη ηελ επηινγή ηνπ καζεηή ζηηο εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεηξάκαηνο. 

 

 

Βηθ.5 «ν καζεηήο επηιέγεη ηε θσηνγξαθία-απάληεζε» 

 

Με ηνλ παξαθάησ ζρήκα απνδεηθλχεηαη ε θαιή επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο εξσηήζεηο 

εκπέδσζεο ησλ πεηξακάησλ. πγθεθξηκέλα, ν καζεηήο είρε πάλσ απφ 90% επηηπρία ζηηο 

απαληήζεηο ηνπ, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ 

ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π, αιιά θαη ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ζσζηήο ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζε φινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

παηδηνχ. ην ρήκα 7, πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη ζσζηέο θαη νη 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ηνπ καζεηή. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ αλαθέξνπκε φηη ν καζεηήο απάληεζε ζπλνιηθά ζε 20 

εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ην 80% (16 απαληήζεηο) ήηαλ ζσζηέο θαη ην 20% ήηαλ ιάζνο 

(4 απαληήζεηο). Δ ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ ησλ πεηξακάησλ έγηλαλ θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά ζπλζήθεο, δειαδή πινπνηήζεθε ζε δηάθνξεο ψξεο ηεο εκέξαο 

θαη ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο, άιιεο θνξέο κε πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή θαη άιιεο ρσξίο. 
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Πξάγκα πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εχξεζε θαη δηαηχπσζε ηνπ ζηφρνπ αιιά 

θαη δφκεζε ελφο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο (ΏΑΒΠΒΏΒ) απφ ηε κεξηά ηεο λεπηαγσγνχ ηεο 

Π απέδσζαλ, φπσο απηφ πηζηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ καζεηή. 

 

 

ρήκα 7. σζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο ησλ πεηξακάησλ. 

 

4.2.2 Απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ηελ 2
ε
 ππόζεζε 

χκθσλα κε ην παξαθάησ ρήκα 8, απεηθνλίδνληαη νη απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε δείγκα n=15. πνπ πξνσζήζεθε ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο 

αληίιεςεο θαη ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνλ βαζκφ πνπ ε εθπαηδεπηηθφο 

ηεο Π, κε ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο, βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο (βιέπε Πίλαθα 

1). χκθσλα κε ηελ αληίιεςε ησλ πεξηζζνηέξσλ εξσηεζέλησλ, νη θαηάιιειεο 

παξεκβάζεηο επηηξέπνπλ ζηνλ καζεηή λα βειηηψζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο κε 

ηελ ηάμε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ε κέζε ηηκή ήηαλ 4,43 θαη ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 0,737 

φπσο αμηνινγήζεθε θαη θαίλεηαη ζην ζρήκα 7, ζηελ 6
ε
 εξψηεζε. Βπίζεο, ην δνκεκέλν 

πξφγξακκα ζεσξήζεθε φηη δεκηνπξγεί φια εθείλα ηα θίλεηξα, ψζηε ν καζεηήο λα 

ζπκκεηέρεη ζηα νκαδηθά παηρλίδηα. Ώπηφ θάλεθε κέζα απφ ηελ κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ πνπ ήηαλ 4.73 θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε πνπ ήηαλ 0,632 ηεο 7
εο

 εξψηεζεο. 

Σν ηειεπηαίν ελίζρπζε ηελ αληίιεςε φηη ην ΏΑΒΠΒΏΒ είλαη έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο 

ηξφπνπο πξνζέγγηζεο κηαο πεξίπησζεο κε ΑΏΑ-ΦΏ. Ώθφκα, επηβεβαηψζεθε ε ζεηηθή 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Π, φπσο απηή 

θάλεθε κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ 8
ε
  εξψηεζε,  φπνπ ε κέζε ηηκή ηεο ήηαλ 4,83 θαη 
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ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 0,414. Δ εθπαηδεπηηθφο ηεο Π δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε βειηίσζε ηεο ζρέζε ησλ ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην παηδί θαη ζε απηφ θαηέιεμε θαη 

ε απάληεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπνπ ε κέζε ηηκή ήηαλ 5,00 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

είλαη ίζε κε ην κεδέλ. Δ πεπνίζεζε φηη ε κάζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε παηρληδηψδε 

ηξφπν δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, επηζθξαγίζζεθε κέζα απφ ηελ απάληεζεο ηεο 10
εο

 εξψηεζεο, φπνπ ε κέζε 

ηηκή ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ 4,66 θαη ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 0,507. 

 

 

  

ρήκα 8. Μέζεο Σηκέο θαη Σππηθέο Ώπνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ απφ 6 έσ ο 10. 

 

4.2.3. Απνηειέζκαηα εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο  

ην πιαίζην ηζρπξνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, δηεμήρζε ε εκη-δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε. ην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη θάπνηα αληηπξνζσπεπηηθά απνζπάζκαηα πνπ 

επαιήζεπζαλ ηα πξφηεξα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε 

εθπαηδεπηηθφο ηεο Π ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ κε ηελ 

θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ. Γεληθφηεξα ππνζηεξίρζεθε φηη φηαλ ν ζεζκφο ηεο Π 

εθαξκφδεηαη ζσζηά έρεη θαη ηα αλάινγα απνηειέζκαηα ζηε νξηνζέηεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ. Ώπηφ απεδείρζε θαη κέζα απφ ηα ιεγφκελα ηεο λεπηαγσγνχ 

ηεο ηάμεο «ε  λεπηαγσγόο ηεο ΠΣ είρε νξγαλώζεη ηα παηρλίδηα (επηηξαπέδηα, νκαδηθά) κε 
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νπηηθνπνηεκέλνπο θαλόλεο θαη πάληα επεζήκαλε ζηνλ ΒΜ ηε ζεηξά ησλ βεκάησλ πνπ ζα 

αθνινπζνύζε. Τν παηδί κε απηό ηνλ ηξόπν πεξίκελε ηε ζεηξά ηνπ θαη γεληθόηεξα ξσηνύζε 

ζπλερώο ηε δαζθάια πόηε θαη πώο λα παίμεη. Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ βνήζεζε ηνλ καζεηή λα 

αιιάμεη ηελ «ηξνκαθηηθή» εηθόλα ηνπ απέλαληη ζηνπο άιινπο καζεηέο δηόηη δελ νξκνύζε λα 

ηνπο πάξεη ηε ζεηξά ή ην παηρλίδη. Αθόκα θαη όηαλ έξρνληαλ ε ώξα λα παξαδώζεη ην 

παηρλίδη, θνηηνύζε ηε δαζθάια θαη ηε ξσηνύζε αλ κπνξεί λα ην θξαηήζεη θη άιιν». Δ 

απάληεζε ηεο κεηέξαο επηβεβαίσζε ηελ παξαπάλσ αληίιεςε, «αλάινγα ην πνηνο θάλεη 

ηελ ΠΣ θαη λα κελ μερλάκε όηη θάπνηα πξάγκαηα είλαη θαη ζέκα ρεκείαο». Ώλάινγε ήηαλ 

θαη ε απάληεζε πνπ έδσζε ν παηέξαο «αλ γίλεη ζσζηά θαη θπζηθά ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο ηάμεο, κόλν ζεηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρεη». Κξίζεθε 

απαξαίηεηε ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο νινθιεξσκέλνπ ΏΑΒΠΒΏΒ, 

ππνγξακκίδνληαο ηα νθέιε γηα ην ίδην ην παηδί θαη ηνπο γχξσ ηνπ. Ώληηπξνζσπεπηηθφ 

απηνχ, ζηάζεθε ε απάληεζε ηεο λεπηαγσγνχ ΐ’ ηνπ ηκήκαηνο «λνκίδσ όηη δελ ήηαλ κία ε 

ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα αιιά ην ζύλνιν πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ παξαγόλησλ. Η ΠΣ 

δηαηεξνύζε ηελ ίδηα ζηάζε, είρε νξηνζεηήζεη ην πξόγξακκά ηεο αιιά θαη ηνλ ρξόλν πνπ ζα 

εθηεινύζε θάηη, άθελε θάπνηα ειεπζεξία ζηνλ καζεηή όπσο γηα παξάδεηγκα ε πξσηλή 

δξαζηεξηόηεηά ηνπ ήηαλ απνηέιεζκα θαζαξά δηθήο ηνπ επηινγήο. Πηζηεύσ όηη ηα πάληα 

έπαημαλ ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνύ ζηελ νκάδα καο». 

4.3 Η εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή έληαμε ηνπ παηδηνύ κε ΓΑΓ-ΦΑ επηηπγράλεηαη 

κέζα από ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ηεο Π 

4.3.1 Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ηελ 3ε ππόζεζε 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ρήκα 9, αμηνινγήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη  ηε ζεκαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π γηα ηελ νκαιή θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ηνπ καζεηή κε 

ΑΏΑ-ΦΏ ζην λεπηαγσγείν (βιέπε Πίλαθα 1). Πην ζπγθεθξηκέλα, εδξαηψζεθε ε αληίιεςε 

φηη νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ λεπηαγσγφ ηεο Π, 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ παηδηνχ. Δ κέζε ηηκή 

ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηελ 11
ε
 εξψηεζε ήηαλ 4,57 θαη ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 

0,507 .  
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ρήκα 9. Μέζεο Σηκέο θαη Σππηθέο Ώπνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ 11 έσο 15. 

 

Βπίζεο, ηζρπξνπνηήζεθε ε αληίιεςε φηη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο Π παίδεη ην ξφιν ηεο 

γέθπξαο αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξάγκα πνπ αλέιπζαλ ε κέζε 

ηηκή  ησλ απαληήζεσλ ζηελ 12
ε
 εξψηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ήηαλ 4,71 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε πνπ ήηαλ 0,488 φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 9, ζηελ 12
ε
 εξψηεζε. 

Βπηπξνζζέησο, επηθξάηεζε ε άπνςε φηη ε νπηηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ελίζρπζε ηελ 

απηνλνκία ηνπ καζεηή, θάηη πνπ ηνπ επέηξεςε λα ζπλεξγαζηεί κε κεγαιχηεξε επθνιία. 

Σν ηειεπηαίν ηζρπξνπνίεζαλ ε κέζε ηηκή ηεο 13
εο

 εξψηεζεο, φπνπ ήηαλ 4,78 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 0,414. Ώλάινγα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ 14
ε
 εξψηεζε, φπνπ 

ηνλίζηεθαλ νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ νκαδηθψλ παηρληδηψλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε 

ηνπ καζεηή κε κέζε ηηκή 4,78 θαη ηππηθή απφθιηζε 0,414. πλεπψο, ε έληαμε ηνπ 

καζεηή ζηελ νκάδα ησλ θίισλ ηνπ επέηξεςε λα ληψζεη ήξεκνο θαη επηζπκεηφο, θάηη πνπ 

βειηίσζε ηελ απηνεηθφλα ηνπ. Ώπηφ επηβεβαίσζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ 

ηεο 15
ε
 εξψηεζεο,  φπνπ ε κέζε ηηκή ήηαλ 4,26 θαη ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 0,704 (βιέπε 

ρήκα 9,  Βξ. 15). 

4.3.2 Σα απνηειέζκαηα ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

Βπηβεβαηψλνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

εηδηθήο θαη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε νπζηαζηηθή έληαμε ηνπ 

καζεηή κε ΒΒΏ ζηελ θνηλσλία, παξαηίζεηαη ε απάληεζε ηεο λεπηαγσγνχ Ώ’ ε νπνία 

αλέθεξε ηα εμήο :«ζεσξώ όηη ε ρξνληά θύιεζε όκνξθα ρσξίο ηδηαίηεξεο εθξήμεηο από ηε 
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κεξηά ηνπ ΒΜ, αιιά ε ζπλεξγαζία καο κε ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο ΠΣ ήηαλ άςνγε. 

Πξνζπαζνύζε λα δηεπθνιύλεη ην κάζεκα, βνεζνύζε ζε όιεο ηηο δνπιεηέο, πξνζπαζνύζε λα 

πξνιαβαίλεη θαη λα απνκαθξύλεη ηνλ καζεηή όηαλ όια έδεηρλαλ όηη ζα εμειίζζνληαλ ζε 

«έθξεμε» ηνπ. Γεληθόηεξα ήηαλ κηα θαιή ρξνληά». Βπίζεο, ζε απηή ηελ άπνςε θαηέιεμε 

θαη ε λεπηαγσγφο ΐ’ ηνπ ηκήκαηνο «ζηελ αξρή είλαη δύζθνιν λα ζπλεζίζεηο έλαλ αθόκε 

άλζξσπν κέζα ζηελ ηάμε ζνπ. Μέρξη λα βξεηο θαη λα βξεη ηα παηήκαηά ηνπ πεξλάεη ιίγνο 

θαηξόο. Βέβαηα έγηλαλ ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο θαη ππήξρε θαιή πξόζεζε θαη από ηηο ηξείο 

κεξηέο. Μέζα από απηή ηε ζπλύπαξμε όινη βγαίλνπλ θεξδηζκέλνη θαη κε πεξηζζόηεξεο 

εκπεηξίεο». Βπηπξφζζεην ζηνηρείν απνηειεί θαη ε καξηπξία ηεο κεηέξαο «λνκίδσ πσο ε 

ζπλεξγαζία ηνπο ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ νκαιή πνξεία ηνπ παηδηνύ. Γηόηη ηελ πεξζηλή 

ρξνληά δελ ππήξρε ζύκπλνηα θαη απηό θαηλόηαλ ζε όια. Η ζπλεξγαζία είλαη δύζθνιν 

πξάγκα αιιά αλ ηελ θαηαθέξεηο, ην ζίγνπξν είλαη όηη κόλν θέξδνο έρεηο». πλεπψο, ε 

εθπαίδεπζε αηφκνπ κε ΑΏΑ-ΦΏ είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ παξαγφλησλ, φπσο ε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο θαη ε ζσζηή επηινγή πξνγξακκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
 

πδήηεζε 

 ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

Ώμηνινγψληαο ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή, κέζα απφ ηελ αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή 

παξαηήξεζε, ζεκεηψζεθε κεγάιε βειηίσζε ζηνλ ηνκέα «ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε» 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα «αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο». Ώπηφ απνηέιεζε 

έλαλ βαζηθφ ζηφρν, κε βάζε ηνλ νπνίν δνκήζεθε ην πξφγξακκα ησλ παξεκβάζεσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π. Δ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή επηβεβαίσζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ επηιέρζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο Π. Αηαπηζηψζεθε δε, φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, ε νπνία 

ππαγνξεπφηαλ απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ, ελίζρπζαλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο ελίζρπζαλ θαη ην απηνζπλαίζζεκα 

ηνπ. Δ  άπνςε απηή ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ ηαπέξα (2012), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε 

δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί έλα θίλεηξν ψζηε ν καζεηήο κε ΑΏΑ-ΦΏ λα 

παξαθηλεζεί θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη λα δερηεί ηνπο 

θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δνκεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνβιεςηκφηεηα, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ καζεηή κε ηνπο άιινπο.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο 1
ε
 εξεπλεηηθήο πξφηαζεο επηβεβαηψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

εθαξκνγήο ΏΑΒΠΒΏΒ ζε καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ, ψζηε λα εληζρπζεί ην απηνζπλαίζζεκα 

ηνπ αιιά θαη λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο. Δ ζέζε απηή ηζρπξνπνηείηαη θαη απφ 

ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην απφ 15 εθπαηδεπηηθνχο 

αιιά θαη απφ ηηο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε 4 άηνκα (άκεζα εκπιεθφκελνπο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή). Ώλάινγε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε ηεο 

εξεπλήηξηαο ήηαλ θαη ε αληίιεςε ησλ O’Brien and Guiney (2001), θαηά ηνπο νπνίνπο ε 

δηαθνξνπνίεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα λα κπνξεί ην άηνκν κε ΑΏΑ-ΦΏ λα 

νινθιεξψζεη ηα καζήκαηά ηνπ κε επηηπρία, ελψ πξνβάιεη ηξφπνπο πνπ λα ηαηξηάδνπλ κε 

ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ λα βξνπλ δίνδν ππνζηήξημεο γη’ απηά ηα 

παηδηά ψζηε λα εληζρχζνπλ ην απηνζπλαίζζεκά ηνπο. Δ ζέζε απηή ππνζηεξίδεηαη 

βηβιηνγξαθηθά θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο φπσο ε Αξνζηλνχ (2014α), θαη ν Υξεζηάθεο 
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(2014) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ην ΏΑΒΠΒΏΒ ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο. Δ δφκεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εηήζην, 

κεληαίν, θαη εβδνκαδηαίν, απνηειεί έλα βνεζεηηθφ παξάγνληα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

εηδηθήο αγσγήο (Υξεζηάθεο, 2013).  

ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππνγξακκηζηεί φηη ηα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ηελ 2
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε 

πνπ έρνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π. Δ 

εξεπλήηξηα κέζα απφ ηε ζπιινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αιιά θαη ησλ εκη-δνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαγλψξηζε ησλ θαζεθφλησλ απφ ηελ 

κεξηά ηνπ εηδηθνχ πξνζσπηθνχ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ κε 

ΑΏΑ-ΦΏ. Δ ίδηα ζέζε ππνζηεξίρζεθε θαη απφ κηα αληίζηνηρε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ 

Ώπζηξαιία απφ ηνπο Butt θαη Lowe (2012), φπνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη νη 

γνλείο επηζπκνχζαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Π λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο ξφινπο, ηηο 

επζχλεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ΑΏΑ-ΦΏ. 

πγθεθξηκέλα, ν ξφινο ηεο Π ήηαλ δηαθνξεηηθφο γηα ηνπο ίδηνπο θαη δηαθνξεηηθφο γηα 

ηνπο δαζθάινπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Π ζεσξνχζαλ σο βαζηθφ ηνπο ξφιν ηελ 

ππνζηήξημε ηφζν ησλ καζεηψλ κε εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φζν θαη ησλ 

ππνινίπσλ καζεηψλ. Ώπφ ηε κεξηά ησλ δαζθάισλ γεληθήο εθπαίδεπζεο, ν ξφινο ηεο Π 

ζπλδένληαλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπ καζεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο. Βπίζεο, αλαγλψξηζαλ ηε δηαρείξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζαλ ζεκαληηθή πηπρή ηνπ ξφινπ ηεο Π. Μέζα απφ απηή ηε ζχγθξηζε 

(Βιιάδαο - Ώπζηξαιία) αιιά θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε έξεπλα 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ζεζκφο ηεο Π ζηελ Βιιάδα είλαη απξνζδηφξηζηνο αιιά 

πνιιά ππνζρφκελνο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, δηφηη κέζα απφ ηε ζηάζε πνπ έρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο απέλαληη ζηελ αλαπεξία κπνξεί λα δηακνξθψζεη ην αλάινγν θιίκα 

απνδνρήο ή κε ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ. ε ζπλέρεηα ηεο ίδηαο έξεπλαο θαηαδείρζεθε φηη  

ε ζπκβνιή ηεο Π ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ παηδηνχ κε ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο είλαη θαηαιπηηθή. ε αλάινγν ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα 

ησλ Ώιεμαλδξή θαη Κνπξθνχηα (2014), ε νπνία εμέηαζε ηνλ ηξφπν επίδξαζεο ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο πξνάγνληαο ηελ απηναληίιεςε θαη 

πεξηνξίδνληαο ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
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έξεπλαο ήηαλ ζεηηθά θαζψο ην 95% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ππήξμε βειηίσζε 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ 

απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο θαη ηε δηαρείξηζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ. Βπίζεο, ην 

89,4% ησλ καζεηψλ κε ΒΒΏ εθάξκνζε ηερληθέο ζπλεξγαζίαο θαη ην 92% παξνπζίαζε 

ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Οινθιεξψλνληαο, ήηαλ 

πξνθαλέο φηη εληζρχζεθε ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ςπρνθνηλσληθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζε θάζε ζρνιείν πνπ θνηηά παηδί κε αλαπεξία. 

    Καηά ηελ 3
ε
 ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επίηεπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΑ-ΦΏ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηηο θαηάιιειεο 

παξεκβάζεηο ηεο λεπηαγσγνχ ηεο Π, ε έξεπλα απέδεημε φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

παξεκβάζεσλ βειηίσζε ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή, πξνσζψληαο ηελ νκαιή έληαμε 

ηνπ. Δ επηινγή ησλ παξεκβάζεσλ είρε σο ζηφρν λα ηνλίζεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

κε απνδεθηέο νδεγψληαο ηνλ καζεηή ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλα ηνπ απέλαληη ζηνπο 

άιινπο θαη ζηελ απνδνρή ηνπ σο κέινο ηεο νκάδαο. Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο πνπ δφζεθαλ 

ζην παηδί πξαγκαηεχνληαλ ζέκαηα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Δ επηηπρία ηνπ καζεηή 

θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο απέδεημε φηη ε εθαξκνγή ΏΑΒΠΒΏΒ ήηαλ 

επεξγεηηθή γηα ην παηδί κε ΑΏΑ-ΦΏ, αθνχ θαηάθεξε λα πεξηνξίζεη ηηο αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο επηιέγνληαο κέζα απφ έλα ζχλνιν επηινγψλ (ζπκπεξηθνξψλ). Ώλάινγε 

δηαπίζησζε πξνέθπςε θαη απφ έξεπλα ησλ Siaperas θαη Beadle-Brown (2006), ε νπνία 

έγηλε ζηε «ΣΒΓΔ», φπνπ κεηξήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δνκεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο (κε ηε κέζνδν TEACCH) κε ζηφρν ηελ απηνλνκία ησλ αηφκσλ κε ΑΏΑ-

ΦΏ. Δ επαλάιεςε ησλ κεηξήζεσλ ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή (πεξίνδνο 6 κελψλ) 

επηβεβαίσζε ηελ αλαγθαηφηεηα δφκεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ησλ αηφκσλ κε ΑΏΑ-ΦΏ. Σα απνηειέζκαηά ηεο, έδεημαλ φηη παξφιν ην κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ πξνζσπηθή αλεμαξηεζία, ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηελ 

επηθνηλσλία. Παξφκνηα άπνςε ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηνπο Humphrey θαη Parkinson 

(2006), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην δνκεκέλν πξφγξακκα ραξαθηεξίζηεθε σο ην θιεηδί 

γηα ηελ επηηπρεκέλε δηδαζθαιία.  
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πκπεξαζκαηηθά, ν καζεηήο κε ηελ εθαξκνγή ΏΑΒΠΒΏΒ θαηάθεξε λα 

ζπκκεηάζρεη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαπηχζζνληαο ηνλ πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν 

θαη ηηο λνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Δ νπηηθνπνίεζε ηνλ βνήζεζε ψζηε λα κελ παξεθθιίλεη 

απφ ηνλ ζηφρν ηνπ, δνκψληαο ην πξφγξακκα ηνπ κε ηξφπν πνπ ηνπ επέηξεςε λα 

απηνλνκεζεί. Κχξην εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο λεπηαγσγνχ ηεο  Π απνηέιεζε ην νκαδηθφ 

παηρλίδη θαη ην παηρλίδη ξφισλ, βειηηψλνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε – 

απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ.  

πκπεξάζκαηα  

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη απνηέιεζκα αξθεηψλ εξγαιείσλ 

(ΛΒΐΑ, εξσηεκαηνινγίνπ θαη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο), επηβεβαηψλνληαο ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπο. Δ έξεπλα έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ΏΑΒΠΒΏΒ, δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε 

πξαγκαηηθή ηζφηεηα επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, αθνχ ην ζρνιείν γηα ηε δφκεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε 

καζεηή. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλεγνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο θαη ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ παηδηνχ. 

Βπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο ηεο Π νθείιεη λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη ηα θαζήθνληα 

ηνπ, αθνχ απνηειεί ηε «γέθπξα επηθνηλσλίαο» αλάκεζα ζηνλ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ θαη ηα 

ππφινηπα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηε δφκεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ παηδηνχ, επηηπγράλεηαη ε πξνβιεςηκφηεηα εληζρχνληαο ηελ 

απηνλνκία ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο. Σέινο, φια ηα παξαπάλσ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Π, πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή θαη 

εθπαηδεπηηθή έληαμε ηνπ καζεηή ζηε ιεηηνπξγνχζα ηάμε. Σν ηειεπηαίν απνηειεί θαη ηε 

ζεκαληηθφηεξε επηδίσμε ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, πνπ είλαη έλα ζρνιείν γηα φινπο. 
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Μειινληηθέο πξνηάζεηο 

Θεσξείηαη ζθφπηκν ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα 

κειινληηθέο εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ ζα εζηηάδνπλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π, κε επίθεληξν ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο γλψζε ζηα παηδηά κε αλαπεξία. χκθσλα 

κε ηελ Vlachou (2006), ε δπζθνιία νξζήο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, θαη ζηελ απνπζία 

λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα νξίδεη επθξηλψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Π. 

    πγθεθξηκέλα, θξίλεηαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ ε δφκεζε ελφο  

ζπλεξγαηηθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ καζεηή κε ΑΏΑ-ΦΏ 

ζε φιεο ηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ηνπ ΠΏΠΒΏΒ, ε δφκεζε ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη κέζα 

απφ ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ 

νκαιή θνηλσληθή έληαμε ηνπ παηδηνχ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

θιίκα ζπλεξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο δχν θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ζα ιεηηνπξγεί σο εληζρπηηθφο παξάγνληαο ζηε ζεηηθή ζηάζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία (Βπαγγειηλνχ, Παλαγηψηνπ, Ανπιθεξίδνπ, 

Μπαξθνχθεο θαη Σζνξκπαηδνχδε, 2011-2012). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ 

 

Γηδαθηηθόο ζηόρνο : Να ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο πεξηκέλνληαο 

ηελ ζεηξά ηνπ ρσξίο λα ζπκώλεη 

 

Ηκεξνκελία 

 

 

 

 

 

     18/12/13 

Δθπαηδεπηηθόο 

 

 

Ελεύθερο 

παιτνίδι 

 

 

«Καιψο ηνλ, 

πήγαηλε λα δεηο 

ην πξφγξακκα 

ζνπ  πξψηα». 

 

Μαζεηήο 

 

 

 

«Ναη, 

ληάηζεη…» 

 

 

« ππνινγηζηή 

αλνίμνπκε…» 

Δθπαηδεπηηθόο 

 

 

 

 

«Αελ κπνξνχκε 

λα αλνίμνπκε 

ηνλ Δ/Τ γηαηί 

ζα θάλνπκε 

πξφβεο γηα ηελ 

γηνξηή» 

Παηδαγσγηθόο  

Αλαζηνραζκόο 

ρνιηαζκόο  

 

«Ένιωζα μεγάλη 

ικανοποίηζη ποσ 

απλά με σπάκοσζε 

και δεν 

τρειάζηηκε να ηοσ 

ηο πω πολλές 

θορές». 

 

 

Δκεξνκελία  Βθπαηδεπηηθφο  Μαζεηήο Βθπαηδεπηηθφο  Παηδαγσγηθφο 

Ώλαζηνραζκφο 

ρνιηαζκφο 

 

 

 

18/12/13 

  

 

«Θέισ παίμσ 

κε απηά θαη γσ 

Δ/Τ…» 

 

 

«Πεξίκελε λα 

κηιήζσ κε ηελ 

θπξία Ώ…» 

 Ννκίδσ φηη ν 

καζεηήο πιένλ 

κε έρεη 

εκπηζηεπηεί 

θαη γη’ απηφ 

δελ θάλεη 

εθξήμεηο 

ζπκνχ» 

 

 

  

 

     « ζέισ…..» 

 

 

«Πεξίκελε εδψ 

θαη ζα ζνπ 

πσ…» 

 

  « Θέισ παίμσ 

κε απηφ….» 

« εληάμεη ζα 

παίμνπκε γηα 

ιίγν αιιά 

κφιηο πσ ηέινο 

ζα ην 

θιείζνπκε». 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ – ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

Α/Α (Αύμσλ Αξηζκόο) 

α) αξ. θύιινπ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ: 1
ν
 

β) αξ, Πεξίιεςεο  ΠΑ: 69 

 

Φνξέαο: 1o Νεπηαγσγείν Ώγ. Παξαζθεπήο 

 

 

Ηκεξνκελία:  26/03/2014 

Γηάγλσζε (DSM-IV-TR): Αηάρπηε 

Ώλαπηπμηαθή Αηαηαξαρή(Ώπηηζηηθή 

Αηαηαξαρή).Κσδηθφο: 299.00 

(ICD-10) F84.0 Ώπηηζκφο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο. 

Ολνκαηεπώλπκν ΜηπηΦ: Μαηνχζε 

Αήκεηξα 

Δηδηθόηεηα: Νεπηαγσγφο- ΠΒ 60.50( 

Παξάιιειε ηήξημε). 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 6974790276 E-mail: matdimitra@hotmail.com 

 

Ηκέξα πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο  - Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζύκθσλα κε ην 

εβδνκαδηαίν σξνιόγην πξόγξακκα: 

 

Γηδαθηηθέο 

ώξεο 

Σάμε Υξόλνο 

έλαξμεο – 

Υξόλνο ιήμεο 

Ηκεξήζην σξνιόγην 

πξόγξακκα καζεκάησλ 

1
ε
 ψξα Νεπηαγσγείν 08:15 – 9:00 Βιεχζεξν παηρλίδη ζηελ 

γσληέο 

2
ε
 ψξα » 9:00 – 09:45 Παξενχια 

 »   

3ε ψξα » 09:45– 10:30 Αηαζεκαηηθή 

Αξαζηεξηφηεηα-Βξγαζία 

Αηάιεηκκα » 10:30– 11:00 Πξσηλφ 

4
ε
 ψξα » 11:00– 11:30 Παηρλίδη ζηελ απιή  

 » 11:30– 11:35 Υαιάξσζε  

5
ε
 ψξα » 11:55– 12:40 Αεκηνπξγηθέο  

mailto:matdimitra@hotmail.com
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Αξαζηεξηφηεηεο 

ύλνιν σξώλ Πξαθηηθήο  5 ώξεο  
 

θνπόο Πεηξάκαηνο: Καηαλφεζε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, κέζα απφ δηαθνξνπνηεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Πεηξακαηηθόο Γηδαθηηθόο ηόρνο ΑΓΔΠΔΑΔ: Να θαηαλνεί ην πεξηερφκελν 

θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, απαληψληαο πξνθνξηθά ή λα επηιέγεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. 

Δηήζην Πεηξακαηηθό ρέδην: λα θαηαλνεί  θαη λα απαληά ζηα εξσηήκαηα γηα ηελ 

θνηλσληθή ηζηνξία. 

Μεληαίν Πεηξακαηηθό ρέδην: λα θαηαλνεί θνηλσληθή ηζηνξία 

Δβδνκαδηαίν Πεηξακαηηθό ρέδην: λα θαηαλνεί θνηλσληθή ηζηνξία 

Ηκεξήζην Πεηξακαηηθό ρέδην: λα θαηαλνεί θνηλσληθή ηζηνξία 

ΠΑΠΔΑ: ΐαζηθέο Ώθαδεκατθέο Αεμηφηεηεο: Καηαλφεζε. 

ΓΔΠΠ: Να κπνξεί λα θαηαλνεί  ην λφεκα κηαο γξαπηήο ηζηνξίαο πνπ αθνχεη θαη βιέπεη 

Γ.Μ.Δ.: Πξνθνξηθφο Λφγνο: ζαθήο θαη αθξηβήο 

ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠ: Ώπηνζρέδηα θνηλσληθή ηζηνξία βαζηζκέλε 

ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή. 

Κείκελν 

1. Σίηινο θεηκέλνπ: «Ση κπνξώ λα θάλσ ζηελ απιή;» 

2. Αξηζκόο εηξώλ: 6 ζεηξέο 

3. Αξηζκόο ιέμεσλ: 42 ιέμεηο 

4. Σύπνο ιέμεσλ: ιεμηιόγην πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο 

5. Αξηζκόο θσηνγξαθηώλ – εληζρπηώλ: 6 θσηνγξαθίεο 

Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο (άηνκν κε ΔΔΑ, θύιν, ειηθία, ρώξνο, ρξόλνο, αγαπεκέλν 

αληηθείκελν καζεηή):   Ο ΐΜ είλαη 6 ρξνλψλ θαη θνηηά γηα δεχηεξε ρξνληά ζην 1
Ο
 

Νεπηαγσγείν Ώγ. Παξαζθεπήο. Έρεη δηαγλσζηεί κε Αηάρπηε Ώλαπηπμηαθή Αηαηαξαρή ( 

απηηζκφο). Τπνζηεξίδεηαη απφ κηα εηδηθή παηδαγσγφ (παξάιιειε ζηήξημε) ε νπνία 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δχν δαζθάιεο ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ γηα λα νξγαλψζεη ην 

πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ. 

Μεηά ην δηάιιεηκα ζηελ απιή, ρσξίο θακία πξνεηνηκαζία. 

Γηαθνξνπνηεκέλεο Αζθήζεηο θαη Γξαζηεξηόηεηεο 
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ηελ πξνζπάζεηα καο λα εμάγνπκε φζν ην δπλαηφλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ην αλ νη κέρξη ηψξα παξεκβάζεηο βνήζεζαλ ηνλ καζεηή λα γεληθεχζεη ηελ γλψζε ηνπ. 

Πξαγκαηνπνηνχκε κηα ζεηξά απφ «δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πεηξάκαηνο». Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο εκπινπηίδεη ην ιεμηιφγην ηνπ, θαζψο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 

πηζαλέο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο δίλνληαο ηνπ ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζπκπεξηθνξάο. 

Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ καο εξγαιείν είλαη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο κε βάζε ηηο νπνίεο ν 

καζεηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε πηζαλέο αγρσηηθέο γηα εθείλνλ θαηαζηάζεηο, φπνπ νθείιεη 

λα βξεη ηελ αζθαιέζηεξε απάληεζε αιιά θαη λα αλαθαιέζεη φιεο ηηο πξφηεξεο γλψζεηο ηνπ, 

ψζηε λα επηιχζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. 

ηελ πξψηε καο παξέκβαζε – πείξακα, ε θνηλσληθή ηζηνξία αλαθέξεηαη ζηελ απιή θαη 

ζηελ αδπλακία ηνπ καζεηή λα βξεη ελαιιαθηηθέο απαζρφιεζεο. 

Όζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αθξφαζεο ηεο ηζηνξίαο, ν καζεηήο θαιείηαη λα 

αλαπαξάγεη ηελ ηζηνξία κε δηθά ηνπ ιφγηα θαη λα απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο. 

Δ θνηλσληθή ηζηνξία ζπλνδεχεηαη απφ έλα ληνζηέ κε ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο , 

κε ην νπνίν εμεηάδνπκε ην θαηά πφζν ν καζεηήο αθνκνίσζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ 

δφζεθαλ. 

Γηεπθνιπληέο, εληζρπηέο κάζεζεο: Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, 

δίλνληαη θαη νπηηθνπνηεκέλεο εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

Αμηνιόγεζε: 

Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Έληππό θαηαγξαθήο απαληήζεσλ καζήηξηαο. 

5. πκπέξαζκα (Παηδαγσγηθόο αλαζηνραζκόο) 

Ση πήγε θαιά ζηελ πεηξακαηηθή ζηνρεπκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία:ν καζεηήο 

αληαπνθξίζεθε ζηηο εξσηήζεηο θαη θάλεθε λα ηνπ αξέζνπλ αθνχ ηηο  ζπκπιήξσζε κε 

επθνιία θαη ραξά. 

Ση δελ πήγε θαιά ζηελ πεηξακαηηθή ζηνρεπκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία/ Ση λα 

ηξνπνπνηήζσ: Ο καζεηήο ζα ήζειε λα είλαη πην κεγάιε ε ηζηνξία γηαηί δεηνχζε θαη άιιε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΟΝΔΑ  

               ρνιείν: 1
ν
 Νεπηαγσγείν Ώγ. Παξαζθεπήο  

               Τπεχζπλε λεπηαγσγφο : Μαηνχζε Αήκεηξα 

               Δκεξνκελία ζπλάληεζε: 17-12-13 

 

Ώίηεκα γνλέα: «Βκέλα Αήκεηξα δελ κε λνηάδεη λα κάζεη γξάκκαηα, θάπνηα ζηηγκή ζα 

γίλεη θαη απηφ. Βγψ ζέισ λα κπνξεί λα θάηζεη κε ηα άιια παηδηά θαη λα κελ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα» 

 

 

Δκεξνκελία ζπλάληεζεο 18/12/13 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

             ξα Ώπνρψξεζεο 

 

 

 

     « Πσο ήηαλ ζήκεξα ν ΐ;» 

«Μηα ραξά , είλαη πνιχ ήξεκνο θαη 

ζπλεξγάζηκνο απηέο ηηο εκέξεο..» 

«Έρνπκε κηιήζεη αξθεηά ζην ζπίηη 

θαη Αήκεηξα ήζεια λα ζνπ πσ θαιχηεξα 

φηαλ ηνλ πηάλεη ν ζπκφο ηνπ λα κελ ηνλ 

βγάδεηο έμσ απφ ηελ ηάμε, απιά λα ηνπ 

ιεο φηη είλαη ληξνπή απηφ πνπ θάλεηο». 

« Κνηηάμηε αλ νη εθξήμεηο είλαη 

ειεγρφκελεο απηφ ην εθαξκφδσ ήδε, 

αιιά αλ αξρίδεη θαη εθδειψλεη ηνλ ζπκφ 

ηνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα απνρσξεί γηα λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο δηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο». 

«πκθσλψ ζε απηφ, απιά επεηδή 

έρνπκε κηιήζεη αξθεηά δελ πηζηεχσ φηη 

ζα μαλά εθδειψζεη αθξαία 

ζπκπεξηθνξά». 



100 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 

ΈΝΣΤΠΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ – ΠΔΙΡΑΜΑ: ΜΔΘ. 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

 

   

Ηκεξνκελία 

 

   Δθπαηδεπηηθόο 

 

Μαζεηήο 

 

ρόιηα 

  26/03/2014 
ΐαγγέιε άθνπζεο 

ηελ ηζηνξία; 

Ναη… Πξνζπαζνχκε λα θεληξίζνπκε 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ. 

 Ση θαηάιαβεο φηη 

κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ζηελ 

απιή; 

Παίμνπκε κε ηα 

παηδηά 

Πξνζπαζνχκε λα 

θαηαιάβνπκε αλ ε απάληεζε 

ζηεξίδεηαη ζε απηά πνπ 

δηάβαζε ε ζηελ ηχρε. 

 Πεο κνπ αθξηβψο, 

αλ ζέιεηο κπνξείο 

λα δεηο ηηο εηθφλεο. 

Πάκε ζηελ απιή 

θαη παίδνπκε κε 

ηε δαζθάια καο. 

Πξνζπαζνχκε λα ηνπ 

παξαθηλήζνπκε ην ελδηαθέξνλ 

κε ηηο εηθφλεο. 

 Ώλ δελ αθνχκε 

ηνπο θαλφλεο γηα 

ηελ απιή είλαη 

ζσζηφ; 

ρη, γηαηί 

ζηελαρσξηφκαζηε 

έηζη.. 

 

 Ναη αιιά ζέισ λα 

κνπ πεηο ηη 

κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ζηελ 

απιή; 

Να παίμνπκε 

Να κηιήζνπκε 

Να παίμνπκε κε 

παηρλίδηα 

 

Πξνηείλεηαη ζην καζεηή λα 

ζπκβνπιεπηεί ηηο εηθφλεο. 

 απαληά ζε 

εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο 

επηινγήο) 

 Μέζα απφ ηελ θνηλσληθή 

ηζηνξία δφζεθαλ 

ελαιιαθηηθέο ζηνλ καζεηή γηα 

λα κάζεη πσο κπνξεί λα 

ζπκπεξηθέξεηαη ζηελ απιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

Α/Α (Αύμσλ Αξηζκόο πεξίιεςεο): 28
ε
 

 

Φνξέαο: 1
ν  

Νεπηαγσγείν Ώγ.Παξαζθεπήο 

 

Ηκεξνκελία:  18/12/13 

Γηάγλσζε (DSM-IV-TR): Αηάρπηε 

Ώλαπηπμηαθή Αηαηαξαρή(Ώπηηζηηθή 

Αηαηαξαρή).Κσδηθφο: 299.00 

(ICD-10) F84.0 Ώπηηζκφο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο. 

Ολνκαηεπώλπκν ΜηπρΦ: Μαηνύζε Γήκεηξα Δηδηθόηεηα: Νεπηαγσγφο Π.Β 60.50 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 6974790276 Δ-mail: : matdimitra@hotmail.com 

Γηδαθηηθόο ηόρνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο:  Να ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηέο πεξηκέλνληαο 

ηελ ζεηξά ηνπ ρσξίο λα ζπκώλεη. 

Ηκέξα  Πξαθηηθήο  Άζθεζεο: Σεηάξηε 

Γηδαθηηθέο 

ώξεο 

Σάμε: Υξόλνο έλαξμεο-ρξόλνο 

ιήμεο 

Ηκεξήζην σξνιόγην πξόγξακκα 

καζεκάησλ 

1
ε
 ώξα Γεληθή ηάμε 

λεπηαγσγείνπ. 

08:00- 8:15 Πξνζέιεπζε 

2
ε
 ώξα             » 8:15-9:00 Διεύζεξν παηρλίδη( Παηδί θαη 

δεκηνπξγία θαη έθθξαζε) 

             » 9:00- 9:30 Παξενύια(παηδί θαη Γιώζζα, 

Μαζεκαηηθά) 

3ε ώξα             » 9.30-10.15 Πξόβεο γηα ηελ γηνξηή 

  10:15-10:30 Πξσηλό 

4
ε
 ώξα            » 10:30- 11:00 Απιή 
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   11:00-11:45 Υαιάξσζε 

5
ε
 ώξα            » 11:45- 12:00 

12:05-12.15 

Γξαζηεξηόηεηα νκαδηθή 

Πξνεηνηκαζία γηα απνρώξεζε 
 

2.Γηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ  (π.ρ. Γιώζζα-πξνθνξηθόο ιόγνο) 

ΐειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο , νξηνζέηεζε θαη εθκάζεζε θνηλσληθψλ θαλφλσλ- επηθνηλσληαθή ρξήζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

θνπόο ΠΑ (εθπαηδεπηηθή/ θνηλσληθή έληαμε, νηθνγέλεηα, ζρνιείν, εξγαζία θ.α.) 

Βθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε. Να ζπκκεηέρεη ζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηελ βειηίσζε ησλ 

γλσζηηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή. 

Γηδαθηηθόο ηόρνο ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξαζηεξηόηεηεο καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο (ΓΜΔ), ΠΑΠΔΑ, ΓΔΠΠ, 

ΑΠ): 

Να ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθά παηρλίδη πεξηκέλνληαο ηελ ζεηξά ηνπ θαη λα απνδέρεηαη ηελ απνηπρία ηνπ ρσξίο λα 

ζπκψλεη. 

ΓΜΔ: Πξνθνξηθόο ιόγνο ( ζπκκεηνρή ζην δηάινγν) ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ ηα λέα ηεο 

εκέξαο) 

ΠΑΠΔΑ: ΐαζηθέο Ώθαδεκατθέο Αεμηφηεηεο: Κνηλσληθή πξνζαξκνγή –Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά( Να παίδεη 

ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ) 

ΓΔΠΠ: παηδί θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε- Ώλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο. 

ΑΠ:  Παηδί θαη Γιψζζα- Πξνθνξηθφο ιφγνο (νκηιία θαη αθξφαζε)- λα ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεηψδε επηρεηξεκαηνινγία. 

Μεζνδνινγία (άηνκν κε ΔΔΑ, αξηζκόο, θύιν, ειηθία, ρώξνο, ρξόλνο) / Γηαθνξνπνηεκέλεο Αζθήζεηο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο (πεξηγξαθή πεξηερνκέλνπ, πιηθά, έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο): 

  Ο ΐΜ είλαη 6 ρξνλψλ θαη θνηηά γηα δεχηεξε ρξνληά ζην 1
Ο
 Νεπηαγσγείν Ώγ. Παξαζθεπήο. Έρεη δηαγλσζηεί 

κε Αηάρπηε Ώλαπηπμηαθή Αηαηαξαρή. Τπνζηεξίδεηαη απφ κηα εηδηθή παηδαγσγφ (παξάιιειε ζηήξημε) ε νπνία 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δχν δαζθάιεο ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ γηα λα νξγαλψζεη ην πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ.   
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ήκεξα ν ΐΜ ήξζε λσξίο καδί κε ηελ κεηέξα ηνπ. Μπήθε πξψηνο θαη καο είπε «θαιεκέξα!!!!» , κεηά 

θξέκαζε ηα πξάγκαηα ηνπ θαη ήξζε θαηεπζείαλ ζηελ παξενχια γηα λα παίμεη. Βθεί ηνλ παξφηξπλα λα δεη πξψην 

ην πξφγξακκα. Με ππάθνπζε ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ην επαλαιάβσ, κνπ έθαλε κεγάιε εληχπσζε. Μφιηο ην είδε 

κνπ είπε λα παίμνπκε κε ηνλ Δ/Τ, ηνπ είπα φκσο φηη ε γσληά ζα παξακείλεη θιεηζηή απηή ηελ εβδνκάδα ιφγσ 

ηεο πξνεηνηκαζίαο καο γηα ηελ γηνξηή. 

Σελ ψξα ησλ ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ν ΐΜ, έπαημε πάδι κε ηα αγφξηα ηεο ηάμεο ηνπ. Δ ελαζρφιεζε ηνπ 

κε ην πάδι θαη δε κε ηα παηδηά ηνλ έθαλε λα δείρλεη ραξνχκελνο θαη επηπρηζκέλνο. ηε ζπλέρεηα απνθάζηζαλ ηα 

παηδηά λα δσγξαθίζνπλ θάηη Υξηζηνπγελληάηηθν φινη  καδί ζε έλα θαλζφλ. ε απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα ην θάζε 

παηδί έπξεπε λα δνπιέςεη παξάιιεια κε ηνλ θίιν ηνπ θαη λα πεξηνξηζηεί ζηνλ ρψξν πνπ ηνπ παξαρσξείηαη απφ 

ηνπο άιινπο. Ο καζεηήο αθνινχζεζε φινπο ηνπο θαλφλεο θαη καο εμήγεζε ηελ δσγξαθηά ηνπ. 

Σελ ψξα ησλ εηθαζηηθψλ (Παηδί θαη Αεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) ν καζεηήο έπξεπε λα θφςεη έλα αζηέξη θαη λα 

ην ζηνιίζεη. Ο ΐΜ αθνινχζεζε αθξηβψο ηνπο θαλφλεο ηελ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο λα 

δεκηνπξγήζεη θαλέλα πξφβιεκα. Αηαπίζησζα φηη κεηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην ζπίηη ιφγσ ηεο αζζέλεηαο ηνπ έρεη 

γπξίζεη πην επδηάζεηνο αιιά θαη πεξηζζφηεξν ζπλεξγάζηκνο απφ πξηλ. 

ηελ ζπλέρεηα κνπ δήηεζε θαη ν Οξ. λα παίμεη ζηε γσληά ηνπ Δ/Τ, κφιηο ην άθνπζε ν ΐΜ ήζειε θαη απηφο. 

Ώλαγθάζηεθα λα ζπδεηήζσ κε ηε ζπλάδειθν ηεο ηάμεο αλ κνπ επηηξέπεη λα αλνίμσ ηνλ Δ/Τ θαη λα αθήζσ ηα 

παηδηά λα παίμνπλ. Ώθνχ απνθαζίζακε φηη ν ΐΜ ρξεηάδνληαλ επηβξάβεπζε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλνίμακε 

ηνλ ππνινγηζηή. 

Δ λεπηαγσγφο ηεο ηάμεο απνθάζηζε λα θάηζνπκε ζηελ παξενχια θαη λα κηιήζνπκε γηα ηα Υξηζηνχγελλα. 

Έηζη ν καζεηήο έθαηζε παξφιν πνπ έδεηρλε φηη βαξηφηαλ θαζφηαλ ζσζηά. 

ην εκεξήζην πξφγξακκα ζεηξά έρεη ην πξσηλφ , φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα βξνπλ ηελ ζέζε πνπ ζα θάλε 

λα θηηάμνπλ ηελ πεηζέηα θαη ην θαγεηφ ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πιχλνπλ ηα ρέξηα ηνπο. Ώπηά ηα βήκαηα ν 

καζεηήο ηα αθνινχζεζε ρσξίο λα ρξεηαζηεί ηελ βνήζεηα ηελ δηθή κνπ. Ώπηή ηελ εβδνκάδα ν ΐΜ κε έθαλε λα 

ληψζσ πνιχ κεγάιε ηθαλνπνίεζε. 

 Ώθνινχζεζε ε πξφβα γηα ηελ γηνξηή καο, θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο παξέκεηλε ήξεκνο. Σέινο, ήξζε ην 

δηάιιεηκα ζηελ απιή, φπνπ ν ΐΜ κνπ δήηεζε λα παίμεη κε ηα παηδηά ην δηθφ ηνπ παηρλίδη «ηα γνπξνπλάθηα». Έμη 

παηδηά απφ ηελ ηάμε ηνλ αθνινπζνχλ θαη παίμαλε καδί ηνπ ην απηνζρέδην παηρλίδη ηνπ. 
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πκπέξαζκα (παηδαγσγηθόο αλαζηνραζκόο): πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ αλαθέξσ φηη ν καζεηήο παξφιν πνπ 

έιεηπε ιφγσ αζζελείαο γηα θάπνηεο κέξεο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ έρεη αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν. Βπίζεο ην γεγνλφο 

φηη ην παηδί απφ ην παξάιιειν παηρλίδη έρεη κεηαβεί ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην παηρληδηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

ΐΜ δεηάεη λα παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα θαη λα αιιειεπηδξά κε ηα άιια παηδηά. Βπίζεο κε ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα 

ε ζηάζε ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ απέλαληη ζηελ απνδνρή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ΐΜ. Μεξηθέο θνξέο ηνπο αξέζεη 

λα παίδνπλ ηνλ δηθφ κνπ ξφιν, δειαδή φηαλ ν καζεηήο παξεθθιίλεη απφ ηνπο θαλφλεο πξνζπαζνχλ λα ηνλ 

επαλαθέξνπλ. Παξφια απηά θξίλεηαη αλαγθαία ε νξγάλσζε ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηνπ 

καζεηή γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ αιιά θαη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 


