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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα έξεπλα  δηεμήρζε ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη 

είρε σο πξσηνγελή ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ κειινληηθήο απαζρφιεζεο καζεηή κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

θαη ςπρσζηφκνξθε δηαηαξαρή, 24 εηψλ, πνπ θνηηνχζε ζην δεχηεξν έηνο ζε ρνιείν 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζηελ Καιακάηα, κε έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο πξνζηαηεπφκελεο 

εκηαπαζρφιεζεο. Ζ κεζνδνινγία ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη κεηθηή, 

απνηεινχκελε απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Ο καζεηήο απνηέιεζε ηνλ 

ππξήλα ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαζψο θαη ελήιηθεο (εθπαηδεπηηθνί, γνλείο) νη νπνίνη 

ήξζαλ ζε επαθή καδί ηνπ. Ζ ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο παξαηήξεζεο (άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, Λίζηεο Διέγρνπ 

Βαζηθψλ δεμηνηήησλ, ζπλεληεχμεηο, πεηξακαηηθά πξσηφθνιια) κεηά απφ 158 ψξεο 

ζπκκεηνρηθήο  παξαθνινχζεζεο ζηελ ίδηα ηάμε κε ην καζεηή. Tα πνζνηηθά δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο δηεμαγσγήο Πεηξάκαηνο πέληε Κνηλσληθψλ ηζηνξηψλ ζην 

καζεηή. Ζ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ςπρνδπλακηθψλ ζρέζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη κε ην ΑΓΔΠΔΑΔ ζηελ ππνζηήξημε 

πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ζε ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζε άηνκν κε λνεηηθή 

αλαπεξία, απνδείρζεθε πιήξσο. Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο λα ππνζηεξίμεη ην πξνζαλαηνιηζκφ κειινληηθήο 

απαζρφιεζεο ζε άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία, απνδείρζεθε κεξηθψο. Ζ ηξίηε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο ελφο αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία κέζσ ησλ δεμηνηήησλ πξνεπαγγεικαηηθήο 

εηνηκφηεηαο κε έκθαζε ηηο δεμηφηεηεο πξνζηαηεπφκελεο εκηαπαζρφιεζεο,  πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΑΓΔΠΔΑΔ, απνδείρηεθε πιήξσο. 

Λέμεηο- θιεηδηά: πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα, πξνζηαηεπφκελε εκηαπαζρφιεζε, 

θνηλσληθή έληαμε, ΑΓΔΠΔΑΔ, Ννεηηθή Αλαπεξία. 
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Abstract 

  

This research was conducted in the field of Special Education and had as main 

purpose to investigate family's contribution to the acquisition of future employment 

skills in a student with moderate mental disabilities and psychosiomorfi disorder, 24 

years old, who was studying in the second year in a Second Chance School in 

Kalamata, with emphasis on the protected part-time vocational skills. Methology in 

this research is mixed, including qualitative and quantitative data. The student became 

the nucleus of the target group and adults (teachers, parents) who came in contact with 

him. The collection of qualitative data was made through observation methodology 

(informal educational assessment Checklists Basic skills, interviews, experimental 

protocols) after 158 hours of participatory monitoring in the same class with the 

student. The quantitative data collected through the conduct Social Experiment five 

stories to the student. The first research hypothesis about the effectiveness of 

psychodynamic relations recorded with TISIPfPSEN supporting pre-vocational skills 

in Second Chance School in person with intellectual disability, proved completely. 

The second research hypothesis about the ability of the family to support the 

orientation of future employment to a person with mental disability proved partially. 

The third research hypothesis on the effective support of the social integration of a 

person with intellectual disability through pre-vocational readiness skills with an 

emphasis on the protected part-time skills, included in TISIPfPSEN proved 

completely. 

 

Keywords: pre-vocational readiness, protected part-time, social inclusion, 

TISIPfPSEN, Intellectual Disability 
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Riassunto 

Questa ricerca è stata condotta nel settore di Educazione Speciale e ha avuto come 

scopo principale di studiare il contributo della famiglia all‟acquisizione di future 

capacità occupazionali dello studente con disabilità mentale moderata e disturbo di 

tipo psichico, 24 anni, che studiava nel secondo anno in una Scuola di Seconda 

Opportunità a Kalamata con particolare attenzione alle competenze dell‟occupazione 

protetta part-time. La metodologia in questo studio e misto, compost dedati 

quantitative e qualitative. Lo studio di ricerca che segue cerca di contribuire a questo 

deficit di ricerca, esplorando: a) se le relazioni psicodinamiche sviluppate 

indirettamente con il MISIPISIcBES possono aiutare la persona con disabilità 

intellettive ad acquisire competenze pre-professionali in una Scuola di Seconda 

Opportunità. b) Se la famiglia e‟ in grado di supportare la persona con disabilità 

intellettive all'orientamento di un‟occupazione futura. c) Se le competenze di 

prontezza pre-professionale con particolare attenzione alle competenze di 

occupazione protetta part-time, sono comprese nel MISIPISIcBES hanno come 

risultato l'integrazione di una persona con disabilità intellettiva. 

Termini- chiave: protezza pre-professionale, occupazione protetta pre-professionale, 

integratione sociale, MISIPISIcBES, Disabilità Intellettiva 
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Δηζαγσγή 
 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πνπ  δηεμήρζε ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη είρε σο πξσηνγελή ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ κειινληηθήο απαζρφιεζεο καζεηή κε 

κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία θαη ςπρσζηφκνξθε δηαηαξαρή, 24 εηψλ, πνπ θνηηνχζε ζην 

δεχηεξν έηνο ζε ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζηελ Καιακάηα, κε έκθαζε ζηηο 

δεμηφηεηεο πξνζηαηεπφκελεο εκηαπαζρφιεζεο.  

 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο πξνζπαζεί λα ζπλδξάκεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έιιεηκκα, δηεξεπλψληαο: α) Αλ νη ςπρνδπλακηθέο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη έκκεζα κε ην ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ 

Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία λα απνθηήζεη πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ζε 

ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. β) Αλ ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην άηνκν κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κειινληηθήο απαζρφιεζεο. γ) Αλ νη 

δεμηφηεηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο κε έκθαζε ηηο δεμηφηεηεο 

πξνζηαηεπφκελεο εκηαπαζρφιεζεο,  πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηνρεπκέλν 

Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ)  έρνπλ απνηέιεζκα ζηελ θνηλσληθή έληαμε ελφο αηφκνπ κε λνεηηθή 

αλαπεξία (Γξνζηλνχ, 2015).  

 

χκθσλα κε ην DSM-V (2013) θαη ην ICD-10 ε  Ννεηηθή Αλαπεξία ή Ννεηηθή 

Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή απνηειεί κία δηαηαξαρή πνιππαξαγνληηθήο αηηηνινγίαο κε 

έλαξμε ζηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν ε νπνία πεξηιακβάλεη ειιείςεηο ζηελ λνεηηθή θαη 

πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε αληηιεπηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

πξαθηηθνχο ηνκείο. ηελ πεξίπησζε ελφο αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία ην 

ζεκαληηθφηεξν πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε θαηάιιειε 

πξψηκε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, ψζηε λα εθπαηδεπζεί λα επηθνηλσλεί, λα 

ζπλεξγάδεηαη θαη λα απαζρνιείηαη επαγγεικαηηθά. Ζ εθπαίδεπζε ελφο παηδηνχ κε 

λνεηηθή αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αληηκεησπίδεηαη κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα. Μέζα απφ ηαξαρψδεηο αιιαγέο θαη εμειίμεηο 

ζηελ Διιάδα θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ε επηθξαηνχζα άπνςε είλαη φηη ηα παηδηά 
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κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα εθπαηδεχνληαη καδί κε ηα παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο ίδηαο ειηθίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ 

γεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ «ελζσκάησζε» ή «έληαμε», ε νπνία αλάινγα κε ην ρψξν θαη 

ηνλ ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηαθξίλεηαη ζε ζρνιηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζηεξίρηεθε ζηελ ςπρνδπλακηθή ζπζηεκηθή ζεψξεζε, ε 

νπνία πξνζθέξεη έλα λέν ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο επξχηεξεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, 

αιιά θαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε ηεο νηθνγέλεηαο. χκθσλα κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηε δπλακηθή ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. Παξάιιεια, ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κεηά απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο, ζε επίπεδν ζηεξενηχπσλ, 

πξνθαηαιήςεσλ, επηζηεκνληθήο πξνφδνπ θαη αιιαγψλ ζηε λνκνζεζία, έρνπλ γίλεη 

αμηνζεκείσηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Ζ κεζνδνινγία ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ππήξμε κεηθηή, απνηεινχκελε απφ 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Σα  πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε εξεπλεηηθά 

εξγαιεία βαζηζκέλα ζηε κεζνδνινγία ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ηεο 

παξέκβαζεο ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη εκπεηξηθέο 

παξαηεξήζεηο ειήθζεζαλ ζε ηξεηο θάζεηο: ηελ αξρηθή, ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή.  

Απηέο θαηαγξάθεθαλ κε ηνπο πίλαθεο ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο 

(ΑΠΑ). Ζ αξρηθή ΑΠΑ ιήθζεθε ζηηο 18/12/2014, 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, απνηειψληαο ηε βάζε δεκηνπξγίαο ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο ηνπ καζεηή θαη ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Ζ ελδηάκεζε ΑΠΑ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18/02/2015, 9 εβδνκάδεο κεηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Ζ 

ηειηθή ΑΠΑ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28/04/2015, 10 εβδνκάδεο κεηά ηελ ελδηάκεζε 

αμηνιφγεζε θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  Ζ άηππε 

παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ 

(ΛΔΒΓ), κία γηα θάζε πεξηνρή ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο: Πξνθνξηθφο Λφγνο, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ αθξφαζε, ηελ αθνπζηηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε. 

Φπρνθηλεηηθφηεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν θαη ηελ πιεπξίσζε. Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο, 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αθνπζηηθή, ηελ νπηηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ηε 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο. Ζ 

πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε πεξηιακβάλεη ην απηνζπλαίζζεκα, ην ελδηαθέξνλ γηα 
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κάζεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο  άιινπο. χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία 

παξέκβαζεο ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα κέζσ ηεο απηνπαξαηήξεζεο θαη ηεο 

εηεξνπαξαηήξεζεο κε ην Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ).  Σα πνζνηηθά 

δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηε δηεμαγσγή πεηξάκαηνο 5 δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ κε 

δηαθνξνπνηεκέλα θείκελα 5 θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, κε νξηζκέλν δηδαθηηθφ ζηφρν 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη κεηξήζεθε ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ζε ζέκαηα 

εκηαπαζρφιεζεο κε  νπηηθνχο λνεηηθνχο δηεπθνιπληέο θαη ηχπν ιέμεο. Ζ 

επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ  δεδνκέλσλ  πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

κέζνδν ησλ πνιιαπιψλ αλαιχζεσλ ζην πξφγξακκα excel θαη ηα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίζηεθαλ ζε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα.   
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Δπραξηζηίεο 
 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά ην καζεηή, ηνπο γνλείο, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ  θαη 

ηνπο καζεηέο ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζηελ Καιακάηα γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ έξεπλα καο. Σηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο ζηελ θ. Γεσξγία Γάιινπ, 

Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο θαη ηε ζπλεξγαηηθή ηεο 

δηάζεζε.  
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Κεθάιαην 1.: Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε 
 

1. Θεσξεηηθή Θεκειίσζε- Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε ζηελ 

Ννεηηθή αλαπεξία 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο, ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ, αλαθνξηθά κε 

ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο (Gilmore & Cuskelly, 2014). χκθσλα κε 

έξεπλεο (Ball & Fazil, 2013, Beadle-Brown et al., 2008, Koritsas et al., 2008, 

Stancliffe et al., 2010) ε απαζρφιεζε κε έλα επάγγεικα πνπ λα έρεη λφεκα, λα 

ηθαλνπνηεί έλα άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία ή ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη λα εληάζζεηαη ζε δνκεκέλα πιαίζηα, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηπρφλ δηαζπαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη λα βειηηψζεη ηα 

επίπεδα πγείαο θαη επεμίαο.  

  

Δλλνηνινγηθή ζεώξεζε: Οξηζκνί, Υαξαθηεξηζηηθά-  Αηηηνινγία, Γηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα  

 

χκθσλα κε ην DSM-V (2013) θαη ην ICD-10 ε  Ννεηηθή Αλαπεξία ή Ννεηηθή 

Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή απνηειεί κία δηαηαξαρή κε έλαξμε ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ειιείςεηο ζηελ λνεηηθή θαη πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ ζε αληηιεπηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πξαθηηθνχο ηνκείο (ΑΡΑ, 2013). 

 

Έλαο αθφκε νξηζκφο ν νπνίνο γίλεηαη ζήκεξα απνδεθηφο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνο 

εηδηθνχο είλαη ν νξηζκφο ηνπ Ακεξηθάληθνπ πλδέζκνπ Ννεηηθήο Τζηέξεζεο 

(American Association of the Mental Deficiency): «Ζ λνεηηθή πζηέξεζε αλαθέξεηαη 

ζε κηα γεληθή λνεηηθή ηθαλφηεηα θάησ απφ ην κέζν φξν, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

ειιείςεηο ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμειηθηηθήο πεξηφδνπ ηνπ αηφκνπ». χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί έλα άηνκν σο άηνκν κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ 

ηα αθφινπζα θξηηήξηα: λνεηηθή ηθαλφηεηα θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ, ειιείςεηο ζηελ 
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πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εκθάληζε απφ ηε γέλλεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμειηθηηθήο πεξηφδνπ (Σζηλαξέιεο, 2013, ζ.94, Υξεζηάθεο, 2011, 158). 

 

Σα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε παξνπζηάδνπλ λνεηηθή αλάπηπμε βξαδεία θαη 

ειιηπή. ηαλ θηάλνπλ ζηελ πιήξε σξίκαλζε έρνπλ λνεηηθή ειηθία 8-12 εηψλ, ελψ 

φζν ζνβαξφηεξε είλαη ε λνεηηθή πζηέξεζε ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε λνεηηθή ειηθία. 

Αλαθνξηθά κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ 

θησρφ ιεμηιφγην, δπζθνιία ζηελ νκηιία θαη ηελ επηθνηλσλία. Χο πξνο ηα καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνπλ αλεπάξθεηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

αληίιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε πξαγκάησλ, δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ 

ελλνηψλ θαη πξνζήισζε ζην ζπγθεθξηκέλν. Γπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, λα αληηιεθζνχλ ηε κνξθή θαη ην βάζνο, ην φιν θαη ηνλ 

ρψξν. Γπζθνιεχνληαη ζηελ επεμεξγαζία αθεξεκέλσλ ζπκβφισλ θαη ελλνηψλ. Ζ 

πξνζνρή ηνπο είλαη ζπλήζσο αζζελήο, αζηαζήο, ξεπζηή, ζχληνκε θαη κεηαθηλείηαη 

εχθνια απφ ην έλα αληηθείκελν ζην άιιν. Ζ κλήκε ηνπο θαη εηδηθά ε πξφζθαηε είλαη 

αδχλαηε. πλερίδνληαο, ιφγσ γλσζηηθψλ αλεπαξθεηψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

επίιπζεο θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ κεησκέλν 

απηνζπλαίζζεκα, άγρνο, επεξεζηζηφηεηα, αλεζπρία, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο 

θαη επηζεηηθφηεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο, πσο παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, θαζψο ιφγσ ηεο 

αλεπάξθεηαο ησλ γλσζηηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ, δπζθνιεχνληαη λα επηιέμνπλ 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο 

πξνβιεκάησλ (Υξεζηάθεο, 2011, ζ.174-180). 

 

Ζ εκθάληζε ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο είλαη πνιππαξαγνληηθήο αηηηνινγίαο. 

Άιινη παξάγνληεο είλαη γελεηηθνί θαη άιινη πεξηβαιινληηθνί. Οη γελεηηθνί παξάγνληεο 

ππάξρνπλ πξηλ απφ ηε ζχιιεςε θαη πεξηιακβάλνπλ αλσκαιίεο ησλ ρξσκνζσκάησλ ή 

ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο θαη αλσκαιίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Οη πεξηβαιινληηθνί 

πεξηιακβάλνπλ πξνγελλεηηθνχο, πεξηγελλεηηθνχο θαη κεηαγελεηηθνχο παξάγνληεο. Οη 

πξνγελλεηηθνί αλαθέξνληαη ζηελ πξηλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ θαη δηαθξίλνληαη 

ζε εθείλνπο πνπ επελεξγνχλ πξηλ απφ ηε ζχιιεςε θαη εθείλνπο πνπ επελεξγνχλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε λνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

εκβξχνπ, π.ρ. έθζεζε ζε αθηηλνβνιία, ρξήζε ληθνηίλεο. Οη πεξηγελλεηηθνί παξάγνληεο 
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πεξηιακβάλνπλ πεξηπηψζεηο εγθεθαιηθψλ ηξαπκάησλ, πεξηγελλεηηθήο αζθπμίαο θαη 

παξαηεηακέλνπ ηνθεηνχ. Οη κεηαγελλεηηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ ζε δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο ζηε βξεθηθή θαη πξψηε παηδηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ, π.ρ. αζζέλεηεο θαη 

ινηκψμεηο ηνπ εγθεθάινπ (Σζηλαξέιεο, 2013, ζ.107-116, Υξεζηάθεο, 2011, ζ.161-

170). 

 

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη ηα αθφινπζα: α) 

Διιείκκαηα ζηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

ζρεδηαζκνχ, αθεξεκέλεο ζθέςεο, θξηηηθήο θαη αθαδεκατθήο ηθαλφηεηαο, θαη 

εθκάζεζεο απφ ηελ εκπεηξία, επηβεβαησκέλα απφ θιηληθή αμηνιφγεζε θαη 

εμαηνκηθεπκέλε, ζηαζκηζκέλε λνεηηθή εμέηαζε (APA, 2013). β) Διιείκκαηα ζηελ 

πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα απνηπρίαο λα θηάζεη 

ηα αλαπηπμηαθά θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά επίπεδα πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο θαη 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο. Υσξίο ζπλερή ππνζηήξημε, νη ειιείςεηο πξνζαξκνγήο 

πεξηνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο επηθνηλσλία, θνηλσληθή ζπκκεηνρή, θαη αλεμάξηεηε 

δηαβίσζε, ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα φπσο ζην ζπίηη, ην ζρνιείν, ηε δνπιεηά θαη ηελ 

θνηλφηεηα (APA, 2013). γ) Έλαξμε ησλ λνεηηθψλ θαη πξνζαξκνζηηθψλ ειιείςεσλ 

θαηά ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν. Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνιχ ζπρλά παξνπζηάδνπλ καδί κε ηε δηάγλσζε ηεο θπξίαο 

εηδηθήο δπζθνιίαο θαη άιιεο θαηεγνξίαο εθπαηδεπηηθή αλάγθε (APA, 2013). ηε 

λνεηηθή αλαπεξία είλαη ζπρλή ε ζπλχπαξμε ςπρηθψλ, λεπξναλαπηπμηαθψλ, ηαηξηθψλ 

θαη ζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο- 

Τπεξθηλεηηθφηεηα, θαηαζιηπηηθέο θαη δηπνιηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο άγρνπο, 

δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο, κείδνλα λεπξνγλσζηηθή δηαηαξαρή (APA, 2013). Ζ 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο νξηζκέλσλ εμ απηψλ, π.ρ. ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη 3-4 θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ (APA, 2013). Σα παηδηά θαη νη λένη κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ειαηηψκαηα, βιάβεο θαη αλεπάξθεηεο ζε  αηζζεηήξηα 

φξγαλα (φξαζε, αθνή) θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε 

ζχγθξηζε κε ζπλνκήιηθνπο ηνπο, θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ δπζθνιηψλ απηψλ 

είλαη αλάινγε κε ην βαζκφ ηεο θαζπζηέξεζεο (Υξεζηάθεο, 2013, ζ.49, 2011, ζ.175). 
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2. Μνληέια ππεξεζηώλ παξέκβαζεο θαη ζηήξημεο αηόκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ)  

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο πεξηιακβάλεη ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε, θαζψο δελ είλαη αζζέλεηα αιιά κία θαηάζηαζε πνπ ζπλνδεχεη ην άηνκν 

ζε φιε ηνπ ηε δσή. ε επίπεδν πξφιεςεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ελδεηθηηθά: 

αλαδήηεζε, εληνπηζκφο θαη απνγξαθή ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πηζαλφηεηεο ιφγσ 

γελεηηθψλ αλσκαιηψλ λα γελλήζνπλ παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ελεκέξσζε απφ 

εηδηθνχο ζηα δεπγάξηα κε ζνβαξέο πηζαλφηεηεο λα γελλήζνπλ παηδί κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, πξνγακηαίνο πγεηνλνκηθφο έιεγρνο, εμέηαζε φισλ ησλ λενγέλλεησλ θαη 

θαηαγξαθή φζσλ παξνπζηάδνπλ εκθαλή πξνβιήκαηα ή ζπκπηψκαηα ή απιψο 

ελδείμεηο κε ζηφρν ηελ έγθαηξε παξέκβαζε ησλ εηδηθψλ θαη ηελ θαιχηεξε εμέιημε ησλ 

παηδηψλ (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2003, ζ.311-312, Υξεζηάθεο, 2011, ζ.190-192). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 1. ΓΡΟΙΝΟΤ,  Μ. (2015). ΜΟΝΣΔΛΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  ΣΗΝ ΔΑΔ. 

ηελ πεξίπησζε ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία ην ζεκαληηθφηεξν πνπ κπνξεί 

λα γίλεη είλαη ε θαηάιιειε θαη έγθαηξε εθπαίδεπζε ηνπ. Δθφζνλ δνζεί ε θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε άηνκα κε κέηξηα ή θαη ζνβαξή θαζπζηέξεζε κπνξνχλ λα εθπαηδεπζνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινχληαη επαγγεικαηηθά. Βαζηθέο 
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αξρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη επηινγή ησλ 

παηδηψλ θαη ε πξψηκε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε θαη επηινγή 

αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ, ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ηνπ κέζσ δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλσλ επηζηεκφλσλ. Ζ πξψηκε παξέκβαζε αλαθέξεηαη ζηελ εηδηθή βνήζεηα 

πνπ πξέπεη λα δνζεί ζην παηδί απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, θαζψο αλ 

παξακειεζεί δελ αλαπιεξψλεηαη αξγφηεξα φζν θαιά θαη αλ είλαη ζρεδηαζκέλν ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ζ εμέιημε ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε είλαη βξαδεία θαη ειιηπήο θαη πξέπεη λα ηίζεηαη ζε εθαξκνγή φζν ην 

δπλαηφλ λσξίηεξα κία θαιά ζρεδηαζκέλε ζπλνιηθή παξέκβαζε. Καζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο ζηελ επηηπρή έθβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ είλαη ε ζπζηεκαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ κε αξρηθφ ζηφρν 

ηελ πιήξε απνδνρή ηνπ παηδηνχ θαη ησλ δπζθνιηψλ ηνπ θαη καθξνπξφζεζκν ζηφρν 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ (Κάθνπξνο & 

Μαληαδάθε, 2003, ζ.312-313, Υξεζηάθεο, 2011, ζ.192-197). 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ε 

ππνζηήξημε ηνπο «ψζηε λα πξναρζνχλ ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, 

θνηλσληθά, εζηθά θαη αηζζεηηθά ζην βαζκφ πνπ νη δπλαηφηεηεο ηνπο επηηξέπνπλ θαη 

ηειηθά λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζε θιίκα 

ηζνηηκίαο, ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο» 

(Υξεζηάθεο, 2011, ζ.195). Δηδηθφηεξα νη επηδηψμεηο γηα έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ηελ πεξίπησζε ηνπ νπνίνπ κειεηνχκε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, είλαη 

ε αλάπηπμε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεσλ, θαη δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο. Δπίζεο, έλα ζχγρξνλν 

θαη εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα αηνκηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα ζηνρεχεη 

θαη ζηελ θαηάθηεζε ζηνηρεησδψλ γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε εκπεηξηψλ δσήο, ψζηε 

λα κπνξνχλ κε ππνζηήξημε λα αληηκεησπίδνπλ ηα βαζηθά θαζεκεξηλά ηνπο 

πξνβιήκαηα, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ λα δηακνξθψλνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

θαη ζηελ αλάπηπμε πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, γηα λα επηηπγράλνπλ ζηνηρεηψδε 

ζπκκεηνρή ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αμηνπξεπή ζπκβίσζή ηνπο. ε φ, ηη  αθνξά ηε 

ζπκβνιή ησλ αηφκσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ πξναγσγή ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ηεο θνηλφηεηαο, νη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
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εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο θαη δεκηνπξγνχλ αηζηνδνμία θαη ειπίδεο, γηα πνιχ ζνβαξέο βειηηψζεηο 

θαη αιιαγέο θαη γηα αθφκε πεξηζζφηεξα θαη ζνβαξφηεξα απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο δσήο (Υξεζηάθεο, 2011, ζ.196-197). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δπζθνιηψλ έρνπλ πξνηαζεί πνηθίια 

πξνγξάκκαηα θαη παξεκβάζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ 

ζθέςεο ζαλ πλήζεηεο Σνπ Μπαινχ πνπ ελζαξξχλεη θαη δηδάζθεη ηε δηαρείξηζε ηεο 

παξνξκεηηθφηεηαο, ηηο δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηε βαζηά ζθέςε θαη ηε κάζεζε, 

ηε δεκηνπξγηθή, επέιηθηε ζθέςε, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε 

ηεθκεξησκέλσλ, αληαλαθιαζηηθψλ επηινγψλ (Burgess, 2012).  

Ζ εθπαίδεπζε ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο αληηκεησπίδεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν απφ ηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Ο 

ζθνπφο, ηα κέζα θαη ην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα 

κε ηηο θνηλσληθέο θαη άιιεο αληηιήςεηο ηεο θάζε επνρήο. Μέζα απφ ηαξαρψδεηο 

αιιαγέο θαη εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, επηθξαηεί πιένλ ε 

άπνςε φηη ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα εθπαηδεχνληαη καδί 

κε ηα παηδηά ηππηθή αλάπηπμεο ίδηαο ειηθίαο. Παξαηεξνχληαη βέβαηα αιιαγέο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ, ηελ έθηαζε 

εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληίιεςεο θαη ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

αλαγθψλ ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ γεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ «ελζσκάησζε» ή «έληαμε», ε 

νπνία αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηαθξίλεηαη ζε 

ζρνιηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή. Ζ ζρνιηθή ελζσκάησζε ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ εθθξάδεηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθά κνληέια. Σν πξψην κνληέιν, ην 

παξαδνζηαθφ, βαζίδεηαη ζην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ θαη εκθαλίδεηαη ζε 

ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία. Σν δεχηεξν κνληέιν, εθαξκφδεηαη 

ζηελ Αγγιία θαη ηελ Ηξιαλδία θαη είλαη εθείλν ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα παηδηά εληάζζνληαη ζηα γεληθά ζρνιεία κε θξηηήξην ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη φρη ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Σν ηξίην 

κνληέιν, ηεο εμσηεξηθήο ζηήξημεο ησλ παηδηψλ πνπ εληάζζνληαη, ζπλαληάηαη θπξίσο 

ζηελ Διβεηία θαη πξεζβεχεη ηελ επηπιένλ εμεηδηθεπκέλε θαη εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαθηηθή ππνζηήξημε έμσ απφ ην ζρνιείν, γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά κε εηδηθέο 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα εληαρζνχλ απνηειεζκαηηθά ζην γεληθφ ζρνιείν. Σν ηέηαξην 

κνληέιν είλαη ε έληαμε ησλ παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη αλάγθεο ζην ίδην 

ζρνιείν κε φια ηα παηδηά, ρσξίο δηάθξηζε πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθαξκφδεηαη ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ζηελ Ηηαιία θαη 

ζεσξείηαη πν πην δεκνθξαηηθφ, απαηηεί φκσο θαη πεξηζζφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη 

ζνβαξέο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ηελ Διιάδα απφ ην 1984 εθαξκφδεηαη 

ην αγγιηθφ κνληέιν, φπνπ πξνσζήζεθε κε ην ζεζκφ ηεο εηδηθήο ηάμεο, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί κέζα ζην γεληθφ ζρνιείν θαη ππνζηεξίδεη παηδηά κε εμεηδηθεπκέλα θαη 

εμαηνκηθεπκέλα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα απφ δαζθάινπο εηδηθήο αγσγήο. Μηα 

ζεκαληηθή φκσο ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο επηζεκαίλεηαη πσο ε ζρνιηθή ελζσκάησζε 

δελ επηηπγράλεηαη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα φια ηα παηδηά. Πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. Οη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα επηδηψθνληαη νξίδνληαη απφ ηελ 

αξρή. Σν ζπγθξηκέλν ζθεπηηθφ νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή λέσλ 

κνληέισλ. Σν κνληέιν ηεο ρσξνηαμηθήο ελζσκάησζεο, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηελ 

απιή παξνπζία ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ 

γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ ζπγρξσηηζκφ ηνπο κε ηα ζπλνκήιηθα παηδηά ζηα 

δηαιείκκαηα. Σν κνληέιν ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη 

ηελ απιή ζπλχπαξμε ησλ παηδηψλ ζην ίδην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ 

ζρνιείνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επλνείηαη ε θαιχηεξε θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ε αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ άιισλ παηδηψλ απέλαληη ηνπο θαη ε 

δηακφξθσζε θαιχηεξεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, βειηηψλνληαο ην βαζκφο θνηλσληθήο 

απνδνρήο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έλα 

ηξίην κνληέιν, είλαη εθείλν ηεο δηδαθηηθήο ή ιεηηνπξγηθήο ελζσκάησζεο, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ηα παηδηά είλαη καζεηέο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ, θνηηνχλ ζηελ ίδηα ηάμε θαη 

εθπαηδεχνληαη καδί κε ηα άιια ζπλνκήιηθα παηδηά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

νξζή εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη ε εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε θαη ε εμαηνκίθεπζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ησλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ θαη κέζσλ θαη πιηθψλ δηδαζθαιίαο, πξνο φθεινο ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθή 

αλαπεξία. Πξφζζεηε ππνζηεξηθηηθή δηδαθηηθή εξγαζία είλαη πνιιέο θνξέο 

απαξαίηεηε γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζηηο ηάμεηο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλν ρξφλν, έμσ απφ ηελ ηάμε 

γεληθήο εθπαίδεπζεο απφ παηδαγσγφ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Σν 
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ζπγθεθξηκέλν κνληέιν απνηειεί ηελ ηειεηφηεξε κνξθή ελζσκάησζεο ζην γεληθφ 

ζρνιείν, θαζψο έρεη απνδεηρζεί πσο ηα παηδηά πνπ ελζσκαηψλνληαη δηδαθηηθά 

πεηπραίλνπλ θαη θαιχηεξε θνηλσληθή απνδνρή θαη ελζσκάησζε, θαη βειηηψλνπλ 

ζεκαληηθά ηε ζρνιηθή θαη αθαδεκατθή ηνπο εμέιημε θαη επίδνζεο. Απαξαίηεηε είλαη 

βέβαηα ε εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, φπσο έλα ηνρεπκέλν, Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, Δμαηνκηθεπκέλν 

Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Υξεζηάθεο, 2001, ζ.121-141). 

 

ΑΓΔΠΔΑΔ: Οξηζκνί θαη δηαθνξνπνηεκέλν παηδαγσγηθό πιηθό 
 

Σν πξφγξακκα ην νπνίν εθαξκφζηεθε ζηνλ καζεηή ήηαλ έλα ηνρεπκέλν, 

Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, Δμαηνκηθεπκέλν Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ).  

Κξίζεθε ζθφπηκν θαη σθέιηκν, ν καζεηήο λα κπνξέζεη λα βειηησζεί θαη λα 

απμήζεη ηα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ κέζσ ελφο «ζηνρεπκέλνπ» πξνγξάκκαηνο 

κε έλα ιεηηνπξγηθφ θαη ξεαιηζηηθφ ζηφρν πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο εδηθέο ηνπ αλάγθεο, 

ηα ελδηαθέξνληα, ηηο εκκνλέο ηνπ, ην ξπζκφ θαη ην ρξφλν κε ηνλ νπνίν θάλεη ηηο 

λνεηηθέο επεμεξγαζίεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αληεπεμέιζεη έλα λνεηηθφ έξγν θαη 

ηειηθά λα κάζεη (Γξνζηλνχ, 2014α, ζ.5).  

Σν πξφγξακκα ηνπ καζεηή πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έπξεπε λα είλαη 

«αηνκηθφ», δειαδή λα βαζίδεηαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληα (ηδηαίηεξε αγάπε γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο), ηηο δπλαηφηεηεο (θαιή 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη θαιά επίπεδα ιεπηήο θαη αδξήο θίλεζεο), θαη ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ ππφ εθπαίδεπζε καζεηή (δπζθνιίεο νξγάλσζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

θαη θνηλσληθνπνίεζεο) (Γξνζηλνχ, 2014α, ζ.5). 

Σν πξφγξακκα ηνπ καζεηή ήηαλ «δνκεκέλν», αθνινπζήζεθε δειαδή κία νξηζκέλε 

δηαδηθαζία κε ινγηθή ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδεη  κε ηα ΑΠ θαη ηα ΓΔΠ ηνπ 

ΠΑΠΔΑ, ε δηαδνρή ησλ νδεγηψλ ήηαλ θαηαλνεηή, ηα ζηνηρεία ηεο δηαδνρήο ήηαλ 

δνκηθά ζπλδεδεκέλα θαη αθνινπζνχζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δεμηφηεηαο. Ζ 

απνθηεκέλε δεμηφηεηα κπήθε ζε ηεξαξρία δεμηνηήησλ, ην πξφγξακκα ελέπηπηε ζηε 

ζπλνιηθή θαη βησκέλε εκπεηξία θαη ε αξρηθή θαηεπζπλφκελε απφ ηελ εθπαηδεπφκελε 
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εηδηθή παηδαγσγφ θαζνδήγεζε νδεγνχζε ηνλ καζεηή ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ 

απηνλνκίαο (Γξνζηλνχ, 2014α, ζ.3). 

Σν πξφγξακκα ήηαλ «εληαμηαθφ» κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ 

καζεηή ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Καιακάηαο φπνπ παξαθνινπζνχζε 

καζήκαηα θαη λα βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ θαη ζηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο επηηεχρζεθε κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ καζεηή 

(Γξνζηλνχ, 2014α, ζ.6). 

Σν «πξφγξακκα» ηνπ καζεηή βαζίζηεθε ζηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ, 

αιιά ειήθζε ππφςε θαη ην καζεζηαθφ επίπεδν ηνπ (Γξνζηλνχ, 2014α, ζ.4). 

Ο καζεηήο παξνπζίαδε ζνβαξά ειιείκκαηα ζε επίπεδν καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

θαη θξίζεθε πσο έλα πξφγξακκα «Δηδηθήο Αγσγήο» ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηελ 

πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειιεηκκάησλ (Γξνζηλνχ, 2014α, ζ.4). 

Ο καζεηήο παξνπζίαδε ζνβαξέο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη σο 

εθ ηνχηνπ θξίζεθε πσο ζα σθεινχληαλ ζεκαληηθά απφ έλα πξφγξακκα «Δηδηθήο 

Δθπαίδεπζεο» ζην κάζεκα ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ Πξνεπαγγεικαηηθήο Δηνηκφηεηαο), φπνπ ζα είρε ηελ επθαηξία λα 

αλαδείμεη ηα ηδηαίηεξα ηαιέληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ (Γξνζηλνχ, 2014α, ζ.5). 

Σν Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) (1996) έρεη 

ζπληαρζεί απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην κε θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ 

παηδηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΔΔΑ) θαη αλαπεξίεο, ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ πνιχπιεπξα θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ ζπζηεκαηηθά γηα λα εληαρζνχλ ζηα 

ζρνιεία. Απνηειεί έλα ελδεηθηηθφ θείκελν δηαρείξηζεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επεηδή εξγάδεηαη κε άμνλεο ηελ απνθαηεγνξηνπνίεζε 

θαη απνειηθηνπνίεζε (Γξνζηλνχ & ζπλ.,2009, ζ.11, 278, Γξνζηλνχ, 2014α).  Αθφκε 

είλαη αλνηρηφ πξφγξακκα θαη επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αληιεί ηδέεο απφ ηα 

βηψκαηα ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δπηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεη 

παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη λα ζρεδηάζεη ηα δνκεκέλα δηδαθηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, δηαθνξνπνηψληαο, εκπινπηίδνληαο θαη πξνζαξκφδνληαο ηα 

ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πνπ εθπαηδεχεη θάζε θνξά. Απνηειείηαη 

απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: Σε ζρνιηθή εηνηκφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηε 
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ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. Σηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά. Σελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ απηνλνκία, ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζαξκνγή ζην 

πεξηβάιινλ. Σηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αηζζεηηθή 

αγσγή θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Σελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή πξνζαξκνγή. Ζ εηνηκφηεηα 

(readiness) είλαη έλαο πνιπδηάζηαηνο φξνο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Ζ καζεζηαθή εηνηκφηεηα πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε 

δηαλνεηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζσκαηηθή εηνηκφηεηα ηνπ 

παηδηνχ λα δερηεί, λα επεμεξγαζηεί θαη λα αμηνπνηήζεη ηα εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, ζ.13). Σα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

απνθηνχλ ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ζηελ ειηθία ησλ 8-9 εηψλ ή θαη αξγφηεξα, 

αλάινγα κε ηνλ βαζκφ θαζπζηέξεζεο θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ηππηθά αλεπηπγκέλα παηδηά πνπ ηελ απνθηνχλ ζηελ ειηθία ησλ 6 

πεξίπνπ εηψλ. ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά ηα φξηα είλαη εμαηνκηθεπκέλα θαη φρη 

ζηαζεξά. Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο, αθφκε θαη κεηαμχ αηφκσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, εμαηηίαο 

δηαηνκηθψλ θαη ελδναηνκηθψλ δηαθνξψλ (Υξεζηάθεο, 2011, ζ.178).  

Σν ΠΑΠΔΑ ζπληάρζεθε σο έλα πξφγξακκα Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ην νπνίν 

αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο, φπσο απφθηεζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ εξγαζίαο: ζπλέπεηα, ιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν ηεο ηάμεο/ 

εξγαζίαο: πεηζαξρία ζε θαλφλεο, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πξνζσπηθή επάξθεηα 

αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία: πεξηπνηεκέλε εκθάληζε, γλσξηκία κε ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο θαη απφθηεζε ηερληθψλ πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ: ρξήζε εξγαιείσλ 

κε αζθάιεηα. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα λα αηζζαλζεί θνηλσληθή απνδνρή θαη λα 

αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνλ νινθιεξψζνπλ σο άηνκν θαζψο καθξνπξφζεζκα 

κπνξεί λα εκη-απηνλνκεζεί κε ηελ απφθηεζε πξνζηαηεπφκελεο εκη-απαζρφιεζεο, λα 

ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ην γεληθφ θαιφ θαη λα εληαρζεί ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν αλήθεη. 
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3. Φπρνδπλακηθή αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη νηθνγέλεηα αηόκνπ κε 

Ννεηηθή Αλαπεξία  

Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ηνλ πξψην θαη ζπνπδαηφηεξν θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο 

θάζε λένπ αλζξψπνπ. ε φιεο ηηο επνρέο θαη ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο έρεη αλαιάβεη 

βαζηθέο ππνρξεψζεηο κε παηδαγσγηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ άκεζα θαη δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Οη παηδαγσγηθέο 

ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Οη ςπρνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ λα 

αηζζάλνληαη αζθαιή θαη λα απνιακβάλνπλ ηεο ζηνξγήο ησλ άιισλ. Ζ επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα θαη ζηήξημή ησλ 

κειψλ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά, δεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηε ζχγρξνλε δσή. Ζ ςπρνθνηλσληθή επηβίσζε ησλ κειψλ ίζσο απνηειέζεη βαζηθφ 

ζθνπφ χπαξμεο ηεο κειινληηθήο νηθνγέλεηαο (Γξνζηλνχ, 2014δ, ζ.23, Υξεζηάθεο, 

2012, ζ.17-18).   

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα ζηεξηρηεί ζηελ ςπρνδπλακηθή ζπζηεκηθή ζεψξεζε, ε 

νπνία πξνζθέξεη έλα λέν ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο επξχηεξεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, 

αιιά θαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζεψξεζε δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ζηε δπλακηθή ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. Ζ νηθνγέλεηα 

αληηκεησπίδεηαη σο ζχζηεκα θαη ην θέληξν βάξνπο κεηαηνπίδεηαη απφ ην κέξνο ζην 

φιν. Ζ νηθνγέλεηα δελ είλαη έλα άζξνηζκα απφ ελφηεηεο- κέιε, αιιά ε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ελνηήησλ απηψλ απνηεινχλ ηελ νηθνγέλεηα. Ζ ζπκπεξηθνξά, ε ζηάζε θαη ε 

επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

φινπ ζπζηήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ. Ζ ζχγρξνλε απηή ζεψξεζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

γεληθφηεξεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζθνπνχ χπαξμεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ππέζηε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο νπνίαο ν ξφινο νινέλα θαη 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη επηβίσζε ησλ κειψλ ηεο 

(Γξνζηλνχ, 2014δ, ζ.24). χκθσλα κε ηελ γεληθή ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ ην 

ζχκπησκα πνπ παξνπζηάδεη ην κέινο κηαο νηθνγέλεηαο δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ 

αλ δελ κειεηεζεί ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη. Πξνηείλεηαη έηζη κία 

νιηζηηθή καηηά πνπ βνεζά ζηε κειέηε ηεο αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ 
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ζπλφινπ, φπνπ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε έλα απφ απηά επεξεάδεη θαη ηα ππφινηπα κέξε 

(Γξνζηλνχ, 2014δ, ζ.26).   

ηελ πεξίπησζε κίαο νηθνγέλεηαο ελφο παηδηνχ κε Γλσζηηθέο, πλαηζζεκαηηθέο θαη 

Κνηλσληθέο Γπζθνιίεο έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δνκήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη φηη ηα κέιε νηθνγέλεηαο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ιεθηηθνχο θαη κε 

ιεθηηθνχο ηξφπνπο. Δπίζεο, ε πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, θνκβηθφ ζεκείν ζηηο 

ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο είλαη ππνβαζκηζκέλε ή αλχπαξθηε. Ζ επηθνηλσλία κπνξεί 

λα είλαη αζαθήο, αζηαζήο σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ ηεο θαη 

κπεξδεκέλε. ηαλ ηα κελχκαηα ζηελ επηθνηλσλία είλαη αζαθή, ηφηε παξεκπνδίδεηαη, 

κε απνηέιεζκα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα αδπλαηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηη είλαη 

πξαγκαηηθφ θαη ηη φρη. Δμέρνπζαο ζεκαζίαο είλαη θαη ν βαζκφο εγγχηεηαο ζηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ν νπνίνο κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη απφ απφζηαζε, 

απνκάθξπλζε, κε ζηήξημε θαη έιιεηκκα ζπληξνθηθφηεηαο. Οη ζρέζεηο ζηνπο θφιπνπο 

κίαο νηθνγέλεηαο κε παηδί κε Γλσζηηθέο, πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο Γπζθνιίεο 

κπνξεί λα δηαθξίλνληαη απφ θάπνηα απνζηαζηνπνίεζε, ε νπνία πνιιέο θνξέο νδεγεί 

ζηελ έιιεηςε βνήζεηαο θαη θξνληίδαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Απφ ηελ άιιε, ε πνιχ 

ζηελή ζρέζε πνιιέο κπνξεί λα είλαη απεηιεηηθή αλ δελ ππάξρνπλ φξηα, ψζηε ηα κέιε 

λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κία μερσξηζηή ηαπηφηεηα θαη λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα. Ζ χπαξμε νξίσλ αλάκεζα ζηα κέιε κίαο νηθνγέλεηαο, 

δηαθπιάζζεη ηελ ηεξαξρία αλάκεζα ηνπο (Γξνζηλνχ, 2014δ, ζ.30).   

Ηδηαίηεξε ζέζε γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία θάζε λένπ αλζξψπνπ θαηέρεη ε ζρέζε 

ηνπ απφ ηε βξεθηθή ειηθία κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηδηαίηεξα κε ηε κεηέξα. Ζ 

αιιειεπίδξαζε κεηέξαο- βξέθνπο μεθηλά ήδε πξηλ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηφζν 

ζε βηνινγηθφ φζν θαη θαληαζηαθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα κία δηαιεθηηθή, 

πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο θαηά ηελ νπνία ην έκβξπν είλαη δέθηεο θαη 

πνκπφο εξεζηζκάησλ. Ζ θαληαζηαθή εηθφλα πνπ ε κεηέξα γηα ην παηδί παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηέπεηηα εμέιημε ηεο πνξείαο ηεο ζρέζεο ηνπο. Με ηε γέλλεζε ε 

κεηέξα θαιείηαη λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηελ εηθφλα ηνπ θαληαζηαθνχ παηδηνχ θαη 

λα αλαδνκήζεη ην λνεηηθφ ηεο θφζκν κέζα απφ ηε ζρέζε κε ην παηδί ηεο. Ήδε απφ ηηο 

πξψηεο εκέξεο δσήο ην βξέθνο δείρλεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ πξνο ηε κεηέξα θαη είλαη 

δσηηθήο ζεκαζία ο ε επαθή κε ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ηηο πξψηεο ψξεο, θαζψο 

θαίλεηαη λα επηδξά ζεηηθά ζηε κεηέπεηηα ζχλδεζε γνλέσλ- βξέθνπο (πλνδηλνχ, 

2014β). Ο ξφινο ησλ γνλέσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ είλαη 
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άκεζνο θαη ζεκαληηθφο. Οη δεζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ κεηέξαο- παηδηνχ θαη 

παηέξα- παηδηνχ είλαη θαη νθείινπλ λα είλαη, άξηζηνη, γηαηί απφ απηνχο εμαξηάηαη ε 

νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Γξνζηλνχ, 2014δ, 

ζ.14). ηελ πεξίπησζε ζρέζεο κεηέξαο- γηνπ, δελ ππάξρεη πεξηζζφηεξν ηδηφηππε 

αλζξψπηλε ζρέζε απφ απηή κεηαμχ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ γηνπ. Απνηειεί κηα ζρέζε 

αγάπεο θαη αιιειεμάξηεζεο ζηελ νπνία φκσο ε κεηέξα πνιιέο θνξέο κπνξεί απφ 

πξνζηάηεο ηνπ γηνχ λα εμειηρζεί ζε δπλάζηεο ηνπ (Γξνζηλνχ, 2014δ, ζ.15). Απφ ηελ 

άιιε, ε ζρέζε κεηαμχ παηέξα-γηνχ είλαη ηδηαίηεξε, ελψ παξαηεξείηαη πην έληνλα ζε 

θάπνηεο θάζεηο ηεο δσήο ησλ δχν. Ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ν παηέξαο έρεη πην ελεξγφ 

ξφιν ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ε ζπκβνιή ηνπ είλαη θαζνξηζηηθή εηδηθά ζην αγφξη 

(Γξνζηλνχ, 2014δ, ζ.16). ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη γνλείο κπνξεί λα είλαη απφληεο 

απφ ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπο, σο θπζηθή παξνπζία ή ζπλαηζζεκαηηθά, κπνξεί 

λα εκθαληζηνχλ ζην παηδί κεηαμχ άιισλ, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ρξήζε 

πεξηζζφηεξεο ζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήο βίαο θαη ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε (Γξνζηλνχ, 

2014δ, ζ.18).   

Δμέρνπζα ζεκαζία θαηέρεη θαη ην θνηλσληθφ ζηίγκα θαη θφζηνο πνπ πθίζηαηαη 

νιφθιεξε ε νηθνγέλεηα ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία. Σα ζηάδηα πνπ ζπλήζσο 

δηέξρνληαη νη γνλείο παηδηψλ κε δπζθνιίεο είλαη 1ν ζηάδην: νθ, 2ν ζηάδην: Άξλεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 3ν ζηάδην: Αλάπηπμε ελνρψλ, 4ν ζηάδην: Πέλζνο, 5ν ζηάδην: 

Παξαδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη επέλδπζε ελέξγεηαο θαη πξνζπάζεηαο. Οη 

ζπρλφηεξεο αληηδξάζεηο πνπ εθδειψλνπλ γνλείο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάγλσζεο 

είλαη λα δεζνχλ κε ην παηδί κε απηηζκφ θαη λα παξακειήζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο 

δσή, ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα άιια παηδηά (ηππηθήο 

αλάπηπμεο) ηεο νηθνγέλεηαο. Δπίζεο, ην βάξνο αλαιακβάλεη ν έλαο γνλέαο, ζπλήζσο ε 

κεηέξα. Άιιεο αληηδξάζεηο αθνξνχλ ζηελ αλνηθηή ή ππνζπλείδεηε απφξξηςε ηνπ 

παηδηνχ, αζηαζή ζπκπεξηθνξά, επίξξηςε επζπλψλ γηα ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ ν έλαο 

ζηνλ άιιν θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απνζέηνπλ ην παηδί ζε ίδξπκα. Οη αληηδξάζεηο 

ησλ γνλέσλ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ζέζε ηνπ παηδηνχ κε δπζθνιίεο ζηνλ 

θαηάινγν ησλ παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ε χπαξμε ή κε άιισλ παηδηψλ, νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο θαη ε πξνεγνχκελε θνηλσληθή δσή ησλ γνλέσλ πξηλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ 

παηδηνχ κε δπζθνιίεο, ε ηδηνζπγθξαζία θαη ε αληνρή ηνπο, ε θνηλσληθή ηνπο 

πξνέιεπζε θαη ην είδνο θαη ν βαζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο (Υξεζηάθεο, 2014, ζ.17-18, 

2011β, 205-206, 2011α, ζ.59-60).   
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ηελ πεξίπησζε κάιηζηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη άιια παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο, ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη πεξηζζφηεξν, θαζψο κπνξεί λα εθδειψζνπλ 

νίθην θαη λα ππεξπξνζηαηεχνπλ ηνλ/ηελ αδειθφ/-ή κε ηελ εηδηθή εθπαηδεπηηθή 

αλάγθε ή λα εθδειψλνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ηνπ/ηεο, ιφγσ ηνπ 

ζηίγκαηνο πνπ κνηξάδνληαη. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα αηζζαλζνχλ φηη παξακεινχληαη 

απφ ηνπο γνλείο, εθδειψλνληαο αλεπηζχκεηε ή παξάδνμε ζπκπεξηθνξά, ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνθαιέζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ γνλέσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπο. Άιια ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα βηψζνπλ είλαη ελνρή πνπ δελ έρνπλ εηδηθέο 

αλάγθεο, ελψ ν αδειθφο/ε αδειθή ηνπο έρεη, ληξνπή γηα ηελ εκθάληζε ή ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αδειθνχ ηνπο, απνκφλσζε ή αίζζεζε φηη θαλέλα άιιν παηδί δελ 

έρεη ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα ή ηηο εκπεηξίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χπαξμε ελφο 

αδειθνχ κε αλαπεξία. Οη έληνλεο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη ηα 

αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ηα αδέιθηα ηππηθήο αλάπηπμεο, δεκηνπξγνχλ 

ζχγρπζε, έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη επεξεάδνληαη αξλεηηθά νη ζρέζεηο ησλ 

αδειθψλ κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο γνλείο ηνπο, ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο, θαη ηε 

ζρνιηθή δσή θαη επίδνζε (Υξεζηάθεο, 2014, ζ.19, 2011β, ζ. 206, 2011α, ζ.63-65). 

 

4. Μειινληηθή απαζρόιεζε ηνπ αηόκνπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία  

 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ πνιχ κηθξφηεξε 

παξνπζία ζηελ απαζρφιεζε (15%) (Office for National Statistics 2009), ελψ ζηνλ 

Καλαδά ην πνζνζηφ είλαη κεγαιχηεξν (32%) (Hall & Wilton, 2011).  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κεηά απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο, ζε επίπεδν ζηεξενηχπσλ, 

πξνθαηαιήςεσλ, επηζηεκνληθήο πξνφδνπ θαη αιιαγψλ ζηε λνκνζεζία, έρνπλ γίλεη 

αμηνζεκείσηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δηδηθφηεξα, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πξνσζνχληαη πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ πεξαηηέξσ κεηαηξνπή ησλ ππεξεζηψλ εκεξήζηαο εγθαηάζηαζεο (facility-based 

day services) γηα ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα, ζε πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο 

εληαμηαθήο (integrated) απαζρφιεζεο. Παξφιν πνπ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα 

νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη αλαπεξίεο, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ζπλερίδνπλ λα εμππεξεηνχληαη κέζσ 
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πξνγξακκάησλ κε βάζε ηελ εγθαηάζηαζε (facility-based programs) εμαθνινπζεί λα 

είλαη ζρεηηθά πςειφ. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά πνιινί εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε εληαμηαθή (integrated) απαζρφιεζε απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή 

επηινγή ζε ζρέζε κε ηελ θαζηεξσκέλε κε βάζε ηελ εγθαηάζηαζε (facility-based) 

απαζρφιεζε (Migliore et al., 2007). 

Μηα κνξθή απαζρφιεζεο κε βάζε ηελ εγθαηάζηαζε (facility-based) απνηεινχλ ηα 

πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα: βηνκεραλίεο, 

βηνκεραληθά εξγαζηήξηα, εξγαζηήξηα θαηάξηηζεο, επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα, 

εξγαζηήξηα απνθαηάζηαζεο (Migliore 2010). Οη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε έλαλ ηππηθφ 

ρψξν εξγαζίαο, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επθνιία κάζεζεο θαη εθηέιεζεο, ηελ 

ηεξαξρία (φπνπ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο είλαη πάληα εμαξηψκελα απφ ηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ) θαη ην κηζζνιφγην, κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο λα ακείβνληαη κε 

ρακειφηεξν κηζζφ. Ζ απαζρφιεζε ζπλήζσο, πεξηιακβάλεη επαλαιακβαλφκελεο 

εξγαζίεο, φπσο ζπλαξκνιφγεζε, ζπζθεπαζία, μπινπξγηθή, θαηαζθεπή, ξάςηκν θαη 

γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (O‟Brien & Dempsey, 2004, Visier, 1998).  

Απφ αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 70 ζηελ Διιάδα, άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ 

πξνζηαηεπκέλα εξγαζηήξηα  ή αιιηψο  εξγαζηήξηα απαζρφιεζεο ΑΜΔΑ, θπξίσο 

έπεηηα απφ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ αηφκσλ 

ΑΜΔΑ. ην μεθίλεκα ηνπο ηα Πξνζηαηεπκέλα Δξγαζηήξηα είραλ ζαλ βαζηθφ ζηφρν 

λα θαιχςνπλ ην ελδηάκεζν ζηάδην κεηάβαζεο ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηελ 

ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο. ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα ηα ελήιηθα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα ζεσξεζνχλ εθπαηδεχζηκα, θαη 

πξνεηνηκάδνληαη γηα εμσηεξηθή απαζρφιεζε ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

απαζρνιεζνχλ κφληκα ζε πξνζηαηεπφκελεο δνκέο απαζρφιεζεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ηα εξγαζηήξηα δηεθδηθνχλ ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, κε ζθνπφ ηε κεηάβαζε ζηε γεληθή αγνξά εξγαζίαο, απηφ πνπ δηαθαίλεηαη 

είλαη φηη καθξνπξφζεζκα ζπληεξνχλ ηελ απαζρφιεζε ζηελ πξνζηαηεπφκελε δνκή 

απαζρφιεζεο (Visier, 1998). 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνζηαηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ βαζίδεηαη ζε 

επηρεηξήκαηα φπσο φηη θάπνηα άηνκα έρνπλ ζνβαξήο κνξθήο αλαπεξία θαη ζα ήηαλ 

δχζθνιν λα βξνχλε θαλνληθή εξγαζία, φηη είλαη επθνιφηεξν λα ηνπο βξνχλε δνπιεηά 
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ζε απηά ηα εξγαζηήξηα απφ φηη ζηελ αλνηρηή αγνξά εξγαζίαο θαη φηη είλαη πην 

δχζθνιν λα ράζνπλ ηελ δνπιεία ηνπο εθφζνλ γίλνπλ δεθηά ζε θάπνην εξγαζηήξην. 

Δπίζεο είλαη αλνηρηά κφλν πέληε κέξεο ηελ εβδνκάδα θαη φηη φηαλ δελ ππάξρεη 

δνπιεηά απαζρνινχληαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε ακεηβφκελεο φπσο ην λα 

παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθδειψζεηο αλαςπρήο. 

Δπηπξφζζεηα, πνιιά απφ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ απαζρνινχληαη εθεί θαίλεηαη λα 

κελ έρνπλ θάπνηνπ είδνπο παξάπνλν (Migliore et al., 2007). 

Παξφια απηά, θαίλεηαη φηη ε ζπκβνιή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εξγαζηήξησλ ζηελ 

κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλε, ελψ ηα 

ίδηα δελ θαηαθέξλνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξαγκαηηθνί εξγνδφηεο φζνλ αθνξά ην 

επίπεδν ησλ κηζζψλ θαη ησλ παξνρψλ πνπ πξνζθέξνπλ (Migliore et al., 2007). 

Δπηπξφζζεηα, έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε απηνπξνζδηνξηζκνχ (Migliore 

2010). Αληίζεηα, ε εληαμηαθή (integrated) απαζρφιεζε θαίλεηαη λα πξνζθέξεη 

θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, απμεκέλεο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ,  

πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, πξνζήισζε ζηηο αμίεο ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, πιήξσζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνζδνθηψλ θαη ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Migliore et al., 2007). 

Δπηπξφζζεηα, φηαλ ππάξρεη κηα θαιά νξγαλσκέλε θαη εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε 

πξνψζεζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κπνξεί λα 

κεησζεί απνηειεζκαηηθά ε πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά (επηζεηηθφηεηα πξνο ηνπο 

άιινπο,  θαηαζηξνθή πεξηνπζίαο, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, απηνηξαπκαηηζκφο) 

(Ball & Fazil, 2012).  

Παξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε εληαμηαθή/εληαγκέλε απαζρφιεζε 

πνιινί εξεπλεηέο εληνπίδνπλ θαη αξλεηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα 

απνδεηρζνχλ απνζαξξπληηθνί γηα έλα άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία ή άιινπ είδνπο 

εθπαηδεπηηθή αλάγθε. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη θίλδπλνο λα αιιάδνπλ ζπρλά 

εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, κε ζπλέπεηα λα αιιάδνπλ ζπρλά θαη νη ζπλζήθεο θαη ην 

άηνκν κε αλαπεξία λα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζε λέεο απαηηήζεηο. Δπίζεο, ην ζέκα 

ηεο κεηαθνξάο κπνξεί λα απνδεηρζεί κείδνλ πξφβιεκα ηφζν φζνλ αθνξά ηελ 

θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε φζν θαη ηελ επηινγή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. εκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο πσο νη ζρέζεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 
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ζπλαδέιθσλ δελ είλαη ην ίδην ηζρπξέο θαη ζηελέο κε εθείλεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα 

πξνζηαηεπκέλα εξγαζηήξηα (Migliore et al., 2007). Δπίζεο, ζηελ 

εληαμηαθή/εληαγκέλε απαζρφιεζε ηα επίπεδα πξνζσπηθήο αζθάιεηαο είλαη 

ρακειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνζηαηεπκέλα εξγαζηήξηα (Migliore et al., 2008). 

Άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ εκπφδην ζηελ εξγαζηαθή απαζρφιεζε 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη ε ρακειή εθπαίδεπζε, ε έιιεηςε δεμηνηήησλ, 

θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ παξνρψλ πνπ επλνεί ηελ αδξάλεηα 

(Berthoud, 2006). Έξεπλα ηνπ Migliore (2007) έδεημε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (74%) πνπ απαζρνινχληαη ζηα εξγαζηήξηα θαζψο θαη 

νη νηθνγέλεηεο ηνπο (64%), ζα επηζπκνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μφλν 

έλα κηθξφ πνζνζηφ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (9%) θαη νηθνγελεηψλ (19%) 

ζεσξνχζαλ φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δελ ζα κπνξνχζαλ πνηέ λα εξγαζηνχλ 

εθηφο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ, αλεμαξηήησο ηεο παξνρήο ή κε, 

ππνζηήξημεο (Migliore et al., 2007). Σν γεγνλφο απηφ εγείξεη ζχκθσλα κε ηνλ 

Migliore (2010) ζέκα έιιεηςεο απηνθαζνξηζκνχ ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. εκεηψλεηαη επίζεο πσο ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο γηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη έλα ζεκαληηθφ 

εκπφδην γηα ηελ βειηίσζε ηεο εληαμηαθήο απαζρφιεζεο (Burge et al., 2006). εκείν 

θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηεο απαζρφιεζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο ζχκθσλα κε 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Mank, Cioffi, Yovanoff, 2003) είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο αλαπεξίαο ζην ρψξν εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, επαλαιακβαλφκελεο κειέηεο έρνπλ 

δείμεη φηη νη ππνζηεξηδφκελνη εξγαδφκελνη κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ θαιχηεξα 

επίπεδα ελζσκάησζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πςειφηεξνπο κηζζνχο ζε πεξηβάιινληα 

φπνπ νη επνπηηθέο αξρέο θαη νη ζπλάδειθνη έρνπλ ιάβεη εθπαίδεπζε θαη έρνπλ 

εκπιαθεί ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εξγαδνκέλνπ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηελ εξγαζία. 

 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ε κειινληηθή απαζρφιεζε ελφο αηφκνπ κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ 

ζρνιηθή πεξίνδν. Δίλαη γεγνλφο φηη πνιιά λεαξά άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

απνθνηηνχλ απφ ην Λχθεην ρσξίο ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θαζψο 

θαη εκπεηξίεο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ακεηβφκελε εξγαζία 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζην Λχθεην, εηδηθφηεξα ζε ζέζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή, έρεη βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 
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κειινληηθή εξγαζηαθή απαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία. Δπίζεο ε 

πςειφηεξε απηνλνκία, απηφ-εμππεξέηεζε, νη πςειφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε 

αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ επζπλψλ (φπσο είλαη ην λνηθνθπξηφ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθεβείαο θαζψο θαη νη πςειφηεξεο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε 

εχξεζε εξγαζίαο κεηά ην ζρνιείν (Carter, Austin, Trainor, 2012). 

ηελ Διιάδα ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) 

πινπνηεί πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα 

άηνκα κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΑκεΑ) ηα νπνία εληάζζεη 

ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία «Δηδηθέο Κνηλσληθέο Οκάδεο». Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

ζπκκεηνρήο ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα είλαη ε έθδνζε θάξηαο/ βεβαίσζεο 

αλεξγίαο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάξηαο ην Άηνκν κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: α) Γλσκάηεπζε απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή 

ΚΔΠΑ (Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο) πνπ ζα αλαθέξεη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο 

ηνπ αηφκνπ (απαηηείηαη πνζνζηφ 50% θαη άλσ). εκεηψλεηαη πσο ε βεβαίσζε δελ 

πξέπεη λα αλαθέξεη «αλίθαλνο γηα εξγαζία». β) Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο 

Δθνξίαο ή, αλ ην ΑκεΑ δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε, βεβαίσζε απφ ηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ φηη δελ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε. γ) Δπίδεημε 

ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ή άιινπ επηζήκνπ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ. Ζ θάξηα ΑκεΑ δελ ρξεηάδεηαη ζεψξεζε. Μπνξνχλ κε απηή ηα άλεξγα 

ΑκεΑ λα επσθειεζνχλ απφ ηα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο Δηδηθέο Κνηλσληθέο Οκάδεο. Δπίζεο, ε 

θάξηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηφρνπο ηεο λα επσθειεζνχλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκνπ 2643/98, ν νπνίνο κεξηκλά γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζψπσλ εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ. Γηα λα έρεη δηθαίσκα ιήςεο επηδφκαηνο αλεξγίαο έλα άηνκν κε 

αλαπεξία ρξεηάδεηαη λα πιεξνί ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο κε εθείλεο πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηνπο θνηλνχο αλέξγνπο, δειαδή ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξσζεί 125 εξγάζηκεο 

εκέξεο ζην 14κήλν. ρεηηθά κε ηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα έλα 

άηνκν κε αλαπεξία, ππάξρεη αλνηρηφ πξφγξακκα γηα 800 Νένπο Διεχζεξνπο 

Δπαγγεικαηίεο, νη νπνίνη ζα επηρνξεγνχληαη κε ην πνζφ ησλ 28.000 επξψ γηα 36 

κήλεο. ρεηηθά κε πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη ην ηξέρνλ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζηελ Πάηξα πξαγκαηνπνηνχληαη ηα «Πξάζηλα» εκηλάξηα, θαζψο θαη 

ζεκηλάξηα γηα ηνλ Σνπξηζκφ. Αλαθνξηθά κε ηελ πξφζιεςε ελφο αηφκνπ Δηδηθήο 

Κνηλσληθήο Οκάδαο κε πξφγξακκα επηρνξήγεζεο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ν ππνςήθηνο 

http://dps.sagepub.com/search?author1=Erik+W.+Carter&sortspec=date&submit=Submit
http://dps.sagepub.com/search?author1=Diane+Austin&sortspec=date&submit=Submit
http://dps.sagepub.com/search?author1=Audrey+A.+Trainor&sortspec=date&submit=Submit
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=366&lang=el#A2
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=366&lang=el#A2
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=366&lang=el#A2
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εξγνδφηεο δεζκεχεηαη λα απαζρνιήζεη ην άηνκν ηνπιάρηζηνλ γηα 48 κήλεο, φπνπ 

θαηά ηνπο πξψηνπο 36 κήλεο ζα ιακβάλεη επηρνξήγεζε ηνπ 100%ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ (www.oaed.gr). 

Ρφιν φκσο, ζηελ εληαμηαθή απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

δηαδξακαηίδνπλ θαη νη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ φπνπ απνδεηθλχεηαη φηη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο αληί λα σζνχλ θαη λα δίλνπλ θίλεηξα ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ζηα ίδηα ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο λα ηνπο παξνηξχλνπλ 

ππέξ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εξγαζηεξίσλ (Migliore et al., 2008).  

Οινθιεξψλνληαο, ε απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδφκελσλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη ζηηο 

εξγαηηθέο εθζηξαηείεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ησλ εξγαηηθψλ 

δηθαησκάησλ, θαζψο θαη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ακεηβφκελεο ή κε εξγαζίαο 

απνηεινχλ ειπίδα γηα ζπκκεηνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δσή. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο θνξέο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

εξγαδφκελσλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηεο 

εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαπηεζηηθή θχζε ησλ 

δηαδεδνκέλσλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ησλ εξγαζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ 

(Hall & Wilton, 2011).     

 

Πεξηγξαθή πξνβιήκαηνο 

Ο ππφ κειέηε καζεηήο πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

ζπλεζηαικέλν λεαξφ ελήιηθα, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα βξεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε ζέζε 

ηνπ κέζα ζηνλ θφζκν. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θάλεη ζεκαληηθή πξφνδν. Σνπ αξέζεη 

λα αθνχεη κνπζηθή, ε δσγξαθηθή θαη ε ρεηξνηερλία. Πεξλά αξθεηφ ρξφλν ζηνλ Ζ/Τ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ άξεζε λα δηαβάδεη ινγνηερληθά βηβιία παξέα κε ηελ 

ςπρνιφγν ηνπ θαη λα πεγαίλεη βφιηεο ζηελ πφιε γηα πνξηνθαιάδα ή ηζάη. Σα 

ζεκαληηθά φκσο γλσζηηθά ειιείκκαηα θαη νη δπζθνιίεο ηνπ ζε επίπεδν ζπλεξγαζίαο, 

θνηλσληθνπνίεζεο, αλάπηπμεο ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη πλαηζζεκαηηθήο 

Οξγάλσζεο, δπζθνιεχνπλ ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαη εκπνδίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ.  
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Τπνζέζεηο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. Μεζνδνινγία Έξεπλαο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο     

Οξηζκόο ηνπ εξεπλεηηθνύ πεδίνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

 

Ζ κεζνδνινγία ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη κεηθηή, απνηεινχκελε απφ 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Σα  πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε εξεπλεηηθά 

εξγαιεία βαζηζκέλα ζηε κεζνδνινγία ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ηεο 

παξέκβαζεο ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 

2006, ζ.182-218, 219-271). Ζ επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ  

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ησλ πνιιαπιψλ αλαιχζεσλ ζην πξφγξακκα excel 

θαη ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίζηεθαλ ζε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα.  Ζ ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο πνηνηηθήο παξαηήξεζεο, ε νπνία θαηέρεη 

ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία κε παηδηά κε ζχλζεηεο Γλσζηηθέο 

πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Ο παξαηεξεηήο 

εληάζζεηαη ζηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ζπκκεηέρεη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.253-257). 

 

1. Μειέηε πεξίπησζεο- ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

Μειέηε πεξίπησζεο θαη πξώηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

Ζ Μειέηε πεξίπησζεο είλαη εζηηαζκέλε ζηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο ζχκθσλα κε ηελ πξψηε θάζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ. 

https://gr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=eluvn9mg89bj6#_Toc410065504
https://gr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=eluvn9mg89bj6#_Toc410065504
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Αηνκηθό ηζηνξηθό 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί κεζνδνινγία ή ζηξαηεγηθή έξεπλαο θαη νξίδεηαη 

απφ ηνλ Yin (2003a σο αλαθνξά ζην Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.302) σο 

εκπεηξηθή έξεπλα πνπ εμεηάδεη έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν κέζα ζην πξαγκαηηθφ ηνπ 

πιαίζην θαη ην θαηλφκελν δελ ππάξρεη αλεμάξηεηα ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην 

νπνίν εθδειψλεηαη. Ζ κειέηε πεξίπησζεο αθνξά καζεηή κε δηπιή δηάγλσζε λνεηηθή 

αλαπεξία ιφγσ ηεο κέηξηαο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαη ςπρσζηφκνξθε δηαηαξαρή, 

ειηθίαο 24 εηψλ, πνπ θνηηνχζε ζην δεχηεξν έηνο ζε ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

ζηελ Καιακάηα. Λακβάλεη 1 θνπηαιάθη risperdal πξσί- βξάδπ. Δπηζθέπηεηαη 

ζπζηεκαηηθά θάζε ηξίκελν ςπρίαηξν ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Καιακάηαο. ην 

αίηεκα ησλ γνλέσλ θαηαγξάθεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ν πεξηνξηζκφο εκκνλψλ γηα 

ηνλ Ζ/Τ αιιά θαη δπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε ηάζε γηα 

απνκφλσζε, ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα, νη ρακειέο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Αθφκε 

δεηνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ, νη θαιέο βαζηθέο αλαγλσζηηθέο θαη 

αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο, θαιφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη αίζζεζε ξπζκνχ, 

ηθαλνπνηεηηθή αθνπζηηθή θαη νπηηθή κλήκε θαη δπζθνιίεο ηνπ καζεηή.  Απφ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2009 έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 έρεη παξαθνινπζήζεη ζπζηεκαηηθά 

δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζπλεδξίεο κε λέα ςπρνιφγν ζηελ πφιε ηεο Καιακάηαο. 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ην ηαηξηθφ, αλαπηπμηαθφ, νηθνγελεηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπ 

ηζηνξηθφ ειήθζεζαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή. Απφ ην 2002 έσο ην 2008 

παξαθνινπζνχληαλ πεξηνδηθά απφ ηελ Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή ηεο Ηαηξηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ Αγία 

νθία». Γελ λνζειεχεηαη γηα ηελ θχξηα πάζεζε. Λακβάλεη 1 θνπηαιάθη risperdal 

πξσί- βξάδπ. 

Ο καζεηήο γελλήζεθε κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Ζ θχεζε ππήξμε ηειεηφκελε. Οη 

γνλείο δελ ζπκφληνπζαλ πφηε αθξηβψο πεξπάηεζε θαη κίιεζε. Σν κφλν πνπ 

ζρνιίαζαλ είλαη φηη «δελ πξέπεη λα άξγεζε».  ηελ εξψηεζε πσο ήηαλ ζαλ βξέθνο, ε 

κεηέξα απάληεζε πσο ήηαλ «αλήζπρν». ε παηδηθή ειηθία είρε λνζειεπηεί γηα 

πλεπκνλία. ηελ εθεβεία εθλεπξηδφηαλ πνιχ φηαλ «δελ ηνπ γηλφηαλ ην ραηίξη». ηαλ 

δελ ηθαλνπνηνχληαλ δειαδή θάπνηα επηζπκία ηνπ, π.ρ. θαγεηφ ή παηρλίδη. 
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ηελ Πέκπηε Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ε δαζθάια παξέπεκςε ηνπο γνλείο γηα 

εθηίκεζε ηνπ παηδηνχ ζηελ Αζήλα. Απφ ην 2001 έσο πεξίπνπ ην 2008, έρεη 

επηζθεθζεί πεξηνδηθά παηδνςπρίαηξν ζηελ πφιε ηεο Καιακάηαο, θπξίσο γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ησλ γνλέσλ. Έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζπλεδξίεο κε ςπρνιφγν ζηελ πφιε ηεο Καιακάηαο γηα δχν πεξίπνπ 

ρξφληα, απφ 2007-2008, αιιά- φπσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο γνλείο- έπεηηα απφ άξλεζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή ζηακάηεζε λα πεγαίλεη. ην παξφλ επηζθέπηεηαη ζπζηεκαηηθά 

θάζε ηξίκελν Φπρίαηξν ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Καιακάηαο. 

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζπζηεκαηηθά δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζπλεδξίεο κε λέα ςπρνιφγν ζηελ πφιε ηεο 

Καιακάηαο. Βαζηθνί ζηφρνη ππήξμαλ ε αλάπηπμε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο, ε βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ: βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο (π.ρ., κπάλην, 

πξνζεγκέλν ληχζηκν), δεμηνηήησλ απηνλφκεζεο (π.ρ. κεηαθίλεζε ζηελ πφιε κε ηα 

πφδηα ή ην αζηηθφ ιεσθνξείν, αγνξέο ζηε ιατθή αγνξά, απφ θαηαζηήκαηα θ.α.), 

θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ., επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη εθζέζεηο 

δσγξαθηθήο, παξαθνινχζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο ζηελ πφιε), πεξηνξηζκφο ησλ 

εκκνλψλ ηνπ ή  ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπο θαη δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (π.ρ., θαηαζθεπή παδι, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ρεηξνηερλίεο, 

δσγξαθηθή θαη αλάγλσζε παξακπζηψλ θαη αλάγλσζε ηζηνξηθψλ βηβιίσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε κηθξά παηδηά). Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα έρεη δηαβάζεη ειιεληθή 

ινγνηερλία: π.ρ. «Σν θαπιάλη ηεο βηηξίλαο», «Παξακχζη Υσξίο λνκα», «Ο Δγσηζηήο 

Γίγαληαο», «Ο Μηθξφο Πξίγθηπαο», «Σξειαληψλεο», «Ο Μάγθαο». Ζ αληαπφθξηζε 

ηνπ ήηαλ πνιχ ζεηηθή.  

Καηά ηα έηε 2010- 2011 θαη 2011-2012 έρεη ππνζηεξηρηεί ςπρνθνηλσληθά απφ 

Δπηζθέπηξηα Τγείαο ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο Καιακάηαο ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ απηνλφκεζεο (π.ρ. κεηαθίλεζε ζηελ πφιε κε ηα πφδηα θαη αγνξέο ζηε 

ιατθή αγνξά) δχν κε ηξεηο θνξέο ην κήλα. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα ηελ βιεκκαηηθή ηνπ 

επαθή, φηαλ πξσηνμεθίλεζε ηηο ζπλεδξίεο ην 2009, δελ είρε θακία απνιχησο 

βιεκκαηηθή επαθή. Σελ απέθεπγε εληειψο. Ήηαλ επηθπιαθηηθφο θαη παζεηηθφο. 

Μηινχζε πνιχ ιίγν θαη έδηλε ηελ εηθφλα βαξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Υξεηάζηεθε 

πνιχ ρξφλν λα δείμεη εκπηζηνζχλε θαη ην εχξνο ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ. 



 

36 

 

Δδψ θαη δχν ρξφληα κηιά πνιχ πεξηζζφηεξν θαη εθθξάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

απνξίεο. νπ δίλεη ηελ εληχπσζε ελφο αλζξψπνπ πνπ «μχπλεζε απφ ιήζαξγν» θαη 

ζέιεη λα κάζεη φια φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα ξσηήζεη: 

«απηφο πνηνο είλαη;», «Απηή γηαηί είλαη ληπκέλε έηζη;», «Απηή ε αθίζα ηη ζεκαίλεη;». 

Απφ πξφπεξζη έρεη αξρίζεη λα εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα εξγαζηεί. Αξρηθά ήζειε λα 

γίλεη βνεζφο κάγεηξα ή δαραξνπιάζηε, ζηε ζπλέρεηα ήζειε λα δνπιέςεη ζε ζνχπεξ 

κάξθεη. Έρεη αξρίζεη λα έρεη πην ψξηκεο αλαδεηήζεηο θαη λα θάλεη ζεηηθέο πξνβνιέο 

γηα ην κέιινλ ηνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο, φηαλ πξσηνμεθίλεζε ηηο ζπλεδξίεο ην 

2009, δελ είρε δηάζεζε γηα θακία δξαζηεξηφηεηα (π.ρ., δνπιεηέο ζπηηηνχ) εθηφο αλ 

αθνξνχζε ηνλ Ζ/Τ ή θάπνην παηρλίδη. ηηο αξρέο έκελε φιε κέξα κέζα ζην ζπίηη κε 

ηνπο γνλείο ηνπ. Γελ πήγαηλε ζρνιείν θαη δελ εξγαδφηαλ. Οη δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε 

ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ  ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ έρνπλ βειηησζεί αιιά παξακέλνπλ. 

ε απηφ φκσο ην θνκκάηη ν καζεηήο έρεη αλάγθε απφ πεξηζζφηεξε θαη πην 

ζπζηεκαηηθή παξψζεζε. Γελ έρεη πνιινχο θίινπο. Οη ζηελέο ηνπ επαθέο 

πεξηνξίδνληαη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζε θηιηθνχο γλσζηνχο ησλ 

γνλέσλ ηνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο απην-εμππεξέηεζεο, ηξψεη απηφλνκα, ρξεζηκνπνηεί 

θνπηάιη, πηξνχλη θαη καραίξη. Νηχλεηαη κφλνο ηνπ. Απφ ην 2009 άξρηζε λα πξνζέρεη 

πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ θαη θάζε βξάδπ αιιάδεη ηα ξνχρα ηνπ. Πξνηηκά λα θνξά 

ζνξηζάθηα θαη θνληνκάληθα. Αξρηθά είρε δπζθνιίεο λα θνξά ηα ξνχρα πνπ ηαίξηαδαλ 

ζηελ εθάζηνηε επνρή, π.ρ., λα θνξά δεζηά ξνχρα ηνλ ρεηκψλα. Απηφ έρεη πιένλ 

βειηησζεί. Νηχλεηαη πην ηαηξηαζηά θαη πξνζεγκέλα. Αλαθνξηθά κε ην κπάλην, κπνξεί 

λα θάλεη κπάλην κφλνο ηνπ αιιά δπζθνιεχεηαη πάξα πνιχ λα θάλεη κπάλην 

ζπζηεκαηηθά. Παιαηφηεξα είρε ηζρπξή άξλεζε ζην λα θάλεη κπάλην. Τπήξμε θαη 

πεξίνδνο ελφο κήλα πνπ δελ είρε θάλεη κπάλην. Υξεηάζηεθε ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε 

θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ γηα λα βειηησζεί. Πιένλ θάλεη κπάλην κία θνξά 

ηελ εβδνκάδα. ε απηφ έρεη βνεζήζεη θαη ην φηη πεγαίλεη ζην ζρνιείν. Έρεη 

θαηαιάβεη πσο δελ είλαη θνηλσληθά απνδεθηφ λα κελ είλαη θαζαξφο θαη 

θξνληηζκέλνο. Καηά θαηξνχο φκσο κπνξεί εχθνια λα παιηλδξνκήζεη θαη λα 

παξακειήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Κάζε κήλα ν παηέξαο ηνπ ηνλ πεγαίλεη ζε θνκκσηήξην 

φπνπ ε θνκκψηξηα πεξηπνηείηαη ηα καιιηά ηνπ θαη ηνλ μπξίδεη. Γελ μπξίδεηαη κφλνο 

ηνπ. Φνβάηαη κήπσο θνπεί. Σνλ μπξίδνπλ ε κεηέξα ηνπ θαη πην ζπάληα ε αδειθή ηνπ.  
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Σνπ αξέζεη πνιχ λα παξαθνινπζεί παηδηθά. Απφ κηθξφο έσο θαη πξηλ έλα πεξίπνπ 

ρξφλν  ηνπ άξεζε λα παξαθνινπζεί ηελ Barbie. Δίρε εκκνλή καδί ηεο. Σνπ άξεζε λα 

αγνξάδεη DVD κε ηελ Barbie. Δίρε πξνηίκεζε ζηα απζεληηθά DVD θαη είρε ηελ ηάζε 

λα θάλεη αιφγηζηεο αγνξέο. Μπνξνχζε λα αγνξάζεη ην ίδην DVD πάλσ απφ 3 θνξέο, 

αλ ζεσξνχζε φηη ππήξραλ αιιαγέο π.ρ. ζην εμψθπιιν ή αλ ε δειαηίλα πνπ ην 

πξνζηάηεπε είρε έζησ θαη ιίγν θζαξεί. πλερίδεη λα ηνπ αξέζεη ε Barbie, αιιά κέζα 

ζηα πιαίζηα εηδηθήο παξέκβαζεο έρεη ζηακαηήζεη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν λα αγνξάδεη 

DVD κε ηελ Barbie. Έγηλε κία ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ ζε παηδηθέο ηαηλίεο πνπ παξαθνινπζνχλ θαη ελήιηθεο (π.ρ., «Ζ Δπνρή Σσλ 

Παγεηψλσλ») θαη ζε ακεξηθάληθεο θσκσδίεο θαη θνηλσληθέο ηαηλίεο κε αλάιαθξν 

πεξηερφκελν. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα πξνο ην παξφλ έρεη απνηέιεζκα.  πλερίδεη 

λα πεγαίλεη ζε θαηαζηήκαηα πψιεζεο DVD, αιιά πιένλ έρεη θαιχηεξν έιεγρν θαη 

κπνξεί απιά λα ηα θνηηάδεη. Βέβαηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζρνιηάδεη αλ ζα 

κπνξνχζε λα αγνξάζεη θάπνην.  

Σνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη κε ηνλ Ζ/Τ. Πξφζθαηα ν παηέξαο ηνπ αγφξαζε έλαλ 

πξνζσπηθφ θνξεηφ Ζ/Τ. Τπάξρεη θαη άιινο Ζ/Τ ζην ζπίηη αιιά ν καζεηήο 

δπζθνιεπφηαλ λα ηνλ κνηξάδεηαη κε ηελ κεηέξα. Έρνπλ θαη νη δχν ηελ ηάζε λα 

πεξλνχλ αξθεηή ψξα ζηνλ Ζ/Τ. Σν γεγνλφο φηη ν καζεηήο απέθηεζε ηνλ δηθφ ηνπ Ζ/Τ 

εξέκεζε ηα πξάγκαηα αιιά δεκηνχξγεζε κία λέα δπζθνιία: άξρηζε λα πεξλά πνιιέο 

ψξεο κπξνζηά απφ ηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ θαη αξγνχζε πνιχ λα θνηκεζεί ην βξάδπ. Με 

ζπζηεκαηηθή εηδηθή παξέκβαζε απηφ άιιαμε. Μεηά απφ πξφηαζε ηεο ςπρνιφγνπ ηνπ, 

ν Ζ/Τ βγήθε απφ ην δσκάηην ηνπ καζεηή θαη αληηθαηαζηάζεθε κε έλα ξαδηφθσλν. 

Σνπ αξέζεη επίζεο πνιχ λα αθνχεη ειιεληθή πνπ κνπζηθή. Σν δέρηεθε αθνχ ηνπ 

εμεγήζεθε φηη νη πνιιέο ψξεο ζηνλ Ζ/Τ ηνπ θάλνπλ θαθφ θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

ειέγμεη ηνλ εαπηφ ηνπ αλ έρεη ηνλ Ζ/Τ κέζα ζην δσκάηην ηνπ. Ο Ζ/Τ κεηαθέξζεθε ζε 

έλα μερσξηζηφ κηθξφ δσκάηην θαη ν καζεηήο πεγαίλεη εθεί φπνηε ζέιεη λα αζρνιεζεί 

κε ηνλ Ζ/Τ. Αγαπεκέλε ηνπ αζρνιία είλαη λα κπαίλεη ζην Γηαδίθηπν θαη λα 

ελεκεξψλεηαη γηα λέα DVD θαη ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Καηά θαηξνχο φκσο 

παιηλδξνκεί θαη πεξλά πνιχ ρξφλν ζηνλ Ζ/Τ. 

Μέρξη πξφζθαηα έθαλε αγνξέο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη DVD κέζσ 

Γηαδηθηχνπ. Αξρηθά ηνλ είρε βνεζήζεη ε αδειθή ηνπ δείρλνληαο ηνπ πψο λα θάλεη ηελ 

δηαδηθαζία θαη θηηάρλνληαο ηνπ θσδηθφ. Έρεη πιένλ κάζεη θαη ην θάλεη κφλνο ηνπ. Οη 

αγνξέο έρνπλ ζηακαηήζεη, ίζσο σο έλδεημε σξηκφηεηαο. Απφ πνιχ παιηά ηνπ είρε 
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εμεγεζεί φηη θνζηίδνπλ πνιιά ρξήκαηα απηέο νη αγνξέο. Γελ ην απνδερφηαλ. Σνλ 

ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν έρεη αξρίζεη λα ην απνδέρεηαη. Μάιηζηα πνιιέο θνξέο ν 

ίδηνο ζρνιηάδεη φηη πξέπεη λα θάλεη νηθνλνκία θαη λα καδεχεη ρξήκαηα γηα θάηη 

ζεκαληηθφ. Σε θεηηλή ρξνληά ζέιεζε λα αγνξάζεη κία θνλζφια γηα βηληενπαηρλίδηα. 

Παιαηφηεξα ήζειε λα αγνξάδεη επηηξαπέδηα παηρλίδηα. Αλ θάπνην αληηθείκελν ηνπ 

παηρληδηνχ ραλφηαλ ή θζείξνληαλ, αγφξαδε μαλά ην παηρλίδη.  

Γελ ηνπ αξέζνπλ θαζφινπ νη θσλέο θαη ε βία, αλαζηαηψλεηαη πάξα πνιχ, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη γνλείο θαη έρεη παξαηεξεζεί θαη ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ. Γελ ηνπ αξέζεη θαζφινπ αθφκε θαη λα ηνπ πςψζεη θάπνηνο ιίγν ηελ θσλή 

ή λα ηνπ θάλεη παξαηήξεζε. Ο καζεηήο δελ εθδειψλεη ηδηαίηεξα επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνπο άιινπο. Μπνξεί λα εηπσζεί φηη «έρεη ηελ ηάζε λα ζηξέθεη 

ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ». ηαλ θάηη ηνλ ελνριήζεη πάξα πνιχ, π.ρ. 

ε κε ηθαλνπνίεζε  κίαο επηζπκίαο, θαηεβάδεη ην βιέκκα, ηξίβεη ηα ρέξηα ηνπ, δελ κηιά 

θαη «θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ». Οη γνλείο έρνπλ αλαθέξεη πσο κπνξεί λα μαπιψζεη 

ζην θξεβάηη ηνπ θνηηάδνληαο π.ρ. ην ηαβάλη, λα κελ κηιά θαη λα κελ δέρεηαη λα θάεη ή 

λα πηεη θάηη. Απηφ κπνξεί λα θξαηήζεη κία εκέξα ή θαη πεξηζζφηεξν. Πιένλ έρνπλ 

κεησζεί ζεκαληηθά παξφκνηα πεξηζηαηηθά. Θέιεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηπρφλ 

αιιαγέο ζην πξφγξακκα ηνπ. Αθφκε θαη νη ζεηηθέο αιιαγέο, π.ρ. θάπνηα επράξηζηε 

έθπιεμε ή ζπλάληεζε κε έλαλ θηιηθφ γλσζηφ, κπνξεί λα ηνλ ζηξεζάξνπλ. Σν 

ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη αξρίζεη λα ην δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα. Υακνγειά, έζησ θαη 

κε ακεραλία θαη ζρνιηάδεη: «ηε δσή ζπκβαίλνπλ θαη πξάγκαηα ρσξίο λα ηα 

πεξηκέλνπκε. Ση λα θάλνπκε. Έηζη είλαη… Πξέπεη λα κάζσ λα κελ αγρψλνκαη». 

Πνιιέο θνξέο δίλεη ηελ αίζζεζε πσο εθθξάδεη θσλαρηά ηηο ζθέςεηο ηνπ. Σξψεη φια 

ηα θαγεηά, αλ θαη δπζθνιεχεηαη λα θάεη πξσηλφ. ε πεξίπησζε πνπ θάεη θάηη ην πξσί 

ζα είλαη έλα πνηήξη γάια ή έλα ζνθνιαηάθη ην νπνίν ραξαθηεξίδεη σο πξσηλφ. Σνπ 

αξέζεη ε πνξηνθαιάδα θαη ην ηζάη (παγσκέλν ή δεζηφ).Έρεη ηελ ηάζε λα πίλεη πνιχ 

γξήγνξα ηα ξνθήκαηα ηνπ. Πξφζθαηα έρεη αξρίζεη λα ηα πίλεη ιίγν πην ραιαξά. Γελ 

δέρεηαη εχθνια λα θάεη θαγεηφ πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη. 

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό 

Δίλαη ν πξσηφηνθνο γηνο κίαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο κε δχν παηδηά. Έρεη 

ηδηαίηεξε αδπλακία ζηελ κεηέξα ηνπ, αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα πεξλά πεξηζζφηεξν 

ρξφλν κε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηνλ βνεζά πνιιέο θνξέο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
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ηεξαηηθνχ ηνπ έξγνπ. Ο παηέξαο 58 εηψλ, απφθνηηνο εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ, θιεξηθφο 

ζην επάγγεικα έρεη θαιή πγεία. Αζρνιείηαη ελεξγά κε ηε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ θαη θαηά δηαζηήκαηα έρεη πςειά επίπεδα ζηξεο. Ζ κεηέξα 50 εηψλ, απφθνηηε Α‟ 

Γπκλαζίνπ, νινθιήξσζε  ηξηεηή ζρνιή νηθνθπξηθψλ θαη αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά θαη 

ηαιαηπσξείηαη απφ πςειά επίπεδα ζηξεο. ην παξφλ παξαθνινπζεί γηα δεχηεξε 

ρξνληά καζήκαηα ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Καιακάηαο καδί κε ηνλ γην ηεο. Ζ 

κεηαμχ ηνπο ζρέζε είλαη πνιχ ζηελή θαη ν ίδηνο θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη έληνλα καδί 

ηεο (πλνδηλνχ, 2014α, β). Ζ αδειθή, 21 εηψλ, άγακε, θνηηήηξηα Α.Δ.Η., κέλεη  ζε 

δηθφ ηεο δηακέξηζκα. Πξφθεηηαη γηα κία φκνξθε θαη δξαζηήξηα θνπέια ε νπνία 

πνιιέο θνξέο θαιείηαη λα παίμεη εμηζνξξνπεηηθφ ξφιν ζηελ νηθνγέλεηα ηεο. Έρεη 

θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ αδειθφ ηεο. ηελ νηθνγέλεηα ην θάζε κέινο θαίλεηαη λα κελ έρεη 

απνδερζεί πιήξσο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή.  

ρνιηθό ηζηνξηθό 

Μέρξη ηελ Α‟ Γπκλαζίνπ παξαθνινπζνχζε καζήκαηα ζε ζρνιείν γεληθήο 

εθπαίδεπζεο. ηε Β‟ Γπκλαζίνπ έκεηλε ζηελ ίδηα ηάμε θαη ζηακάηεζε ην ζρνιείν. Γελ 

επαλέιαβε ηε ρξνληά. Σν 2007 μεθίλεζε λα παξαθνινπζεί καζήκαηα ζην ΔΔΔΔΚ 

Καιακάηαο. Πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα ζηακάηεζε λα πεγαίλεη. Πνιχ αξγφηεξα ν ίδηνο ν 

καζεηήο νκνιφγεζε πσο δελ ηνπ άξεζε ην πεξηβάιινλ εθεί θαη θνβφηαλ ηε ζέα 

θάπνησλ παηδηψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Δπίζεο, δήισζε πσο δελ ηνπ άξεζε πνπ 

ήηαλ καθξηά απφ ηε κεηέξα ηνπ θαη ήζειε λα είλαη καδί ηεο, γη‟ απηφ ζηακάηεζε ην 

ζρνιείν, θαη ην Γπκλάζην θαη ην ΔΔΔΔΚ.  

Απφ ην 2009-2012 έπεηηα απφ πξφηαζε θαη παξφηξπλζε ηεο ςπρνιφγνπ ηνπ, έρεη 

ζπκκεηάζρεη θαηά θαηξνχο καδί κε ηε κεηέξα ηνπ ζε Οκάδεο Μαγεηξηθήο θαη 

Εαραξνπιαζηηθήο ζε ΚΔΚ ζηελ Καιακάηα. Καη εθεί είρε δπζθνιία λα είλαη ζπλεπήο. 

Απνπζίαδε απφ ηελ νκάδα αθφκε θαη φηαλ ε κεηέξα ηνπ πήγαηλε ζην κάζεκα.  

Σν 2012-13 έπεηηα απφ πνιχ δνπιεηά θαη παξφηξπλζε απφ ηελ ςπρνιφγν ηνπ 

μεθίλεζε λα παξαθνινπζεί κία Οκάδα Αλάπηπμεο Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ ζην 

ΚΔΦΗΑΠ Καιακάηαο. Δπξφθεηην γηα κία νκάδα εθκάζεζεο Ζ/Τ, κε βαζηθφ εηδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

κέζα απφ ηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ ρξήζεο Ζ/Τ. ηελ αξρή ηνπ άξεζε λα πεγαίλεη 

ζηελ νκάδα, αλ θαη ζπλέρηδε λα εθθξάδεη δηάθνξεο θνβίεο ζρεηηθά κε ην πιαίζην. 

Φνβφηαλ θαη πάιη ηα παηδηά κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο (π.ρ. ζε θαξνηζάθη) θαη ηα παηδηά 
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κε πην επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Παξφιν πνπ ζπκπαζνχζε ηνλ ππεχζπλν ςπρνιφγν 

ηεο νκάδαο, κεηά απφ δχν πεξίπνπ κήλεο ζηακάηεζε λα πεγαίλεη. ε απηφ ζπλέβαιαλ 

ηφζν νη θνβίεο πνπ είρε ζε ζρέζε κε ην πιαίζην αιιά θαη ε δπζθνιία ηνπ λα 

αθνινπζήζεη έλα ζηαζεξφ πξφγξακκα γηα πνιχ θαηξφ. Ο παηέξαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

είρε εθθξάζεη θαηά θαηξνχο ελδνηαζκνχο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ζεσξψληαο 

πσο ν καζεηήο δελ άλεθε εθεί. Παξφια απηά, ζηηο αξρέο ηνλ πήγαηλε. Λφγσ ηεο 

εξγαζίαο ηνπ φκσο θάπνηα πξσηλά δελ κπνξνχζε λα ηνλ πεγαίλεη ζην ΚΔΦΗΑΠ. Ζ 

κεηέξα είρε εθθξάζεη αδπλακία λα ηνλ πεγαίλεη. Έηζη ζηγά- ζηγά ζηακάηεζε λα 

πεγαίλεη.  

Απφ ην 2013- 2014 έσο ζήκεξα παξαθνινπζεί καζήκαηα ζην ρνιείν Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο (ΓΔ) Καιακάηαο θαζεκεξηλά θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο (απφ 16:30 

κ.κ. έσο 20:30 κ.κ.). ην παξφλ βξίζθεηαη ζην Β‟ Έηνο. Ζ θνίηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζρνιείν είλαη δηεηήο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ νη απφθνηηνη ιακβάλνπλ απνιπηήξην 

Γπκλαζίνπ. Ζ απφθαζε λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζην ΓΔ ήηαλ απνηέιεζκα 

δηεηνχο πξνζπάζεηαο απφ κέξνπο ηεο ςπρνιφγνπ ηνπ λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Αξρηθά ν καζεηήο δελ ήζειε θαη εμέθξαδε ελδνηαζκνχο 

θαη θνβίεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φηαλ άξρηζε λα έρεη αλαδεηήζεηο γηα ην 

επαγγεικαηηθφ ηνπ κέιινλ θαη λα σξηκάδεη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθά, δέρζεθε λα 

μεθηλήζεη λα παξαθνινπζεί καζήκαηα. ε απηφ βνήζεζε θαη ην γεγνλφο φηη μεθίλεζε 

λα παξαθνινπζεί καδί ηνπ καζήκαηα ζηελ ίδηα ηάμε θαη ε κεηέξα ηνπ. Σελ πεξζηλή 

φκσο ρξνληά, παξφιν πνπ ε κεηέξα ηνπ παξαθνινπζνχζε ηα καζήκαηα κε αξθεηή 

ζπλέπεηα, ν ίδηνο έθαλε αξθεηέο απνπζίεο. Σε θεηηλή ρξνληά, έπεηηα απφ δήισζε θαη 

ησλ γνλέσλ θαη ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη πνιχ πην ζπλεπήο θαη 

παξαθνινπζεί καζήκαηα αθφκε θαη φηαλ ε κεηέξα ηνπ απνπζίαδε.  

Σν ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο είλαη έλα θαηλνηφκν δεκφζην ρνιείν 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαθέξεη απφ ην αληίζηνηρν ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σα άηνκα ηα νπνία εμππεξεηνχληαη εθπαηδεπηηθά 

είλαη πνιίηεο 18 εηψλ θαη άλσ, νη νπνίνη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 18 κήλεο, 

δχν εθπαηδεπηηθά έηε. Σν εβδνκαδηαίν πξφγξακκα είλαη 25σξo θαη ηα καζήκαηα 

γίλνληαη απνγεπκαηηλέο ψξεο, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. Μεηά ηελ επηηπρή 

θνίηεζε παξέρεηαη ηίηινο ηζφηηκνο ηνπ Γπκλαζίνπ. Σα .Γ.Δ. ζηελ Διιάδα 
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ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην λφκν 2525/97 ζην πιαίζην πνπ έρνπλ πξνδηαγξάςεη νη 

δηαθεξπγκέλεο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο είλαη 

έλα επξσπατθφ πξφγξακκα πνπ πξνηάζεθε ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Οη ζηφρνη ησλ .Γ.Δ. είλαη ε επαλαζχλδεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ε δηακφξθσζε 

ζεηηθήο ζηάζεο πξνο ηε κάζεζε, ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ε 

ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Ίδξπκα 

Νενιαίαο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 2015). Ζ θνηλσληθή έληαμε ελφο αηφκνπ κε 

αλαπεξία ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Γξνζηλνχ, 

2015).  

Γηάγλσζε- θνξέαο 

Έρεη ιάβεη ηαηξηθή γλσκάηεπζε (2008) απφ ηελ Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Ζ Αγία νθία», ζχκθσλα κε ηελ νπνία έρεη «Οξηαθή 

Ννεκνζχλε» θαη παξνπζηάδεη θαη «Φπρσζηφκνξθε Γηαηαξαρή». ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηαηξηθή γλσκάηεπζε αλαθέξεηαη φηη «έρεη αλάγθε απφ ςπρνθνηλσληθή παξέκβαζε γηα 

έλα (1) επηπιένλ έηνο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα: Γεθαέμη (16) ζπλεδξίεο αηνκηθήο 

ςπρνζεξαπείαο/κήλα θαη ηέζζεξηο (4) ζπλεδξίεο ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ/ κήλα». 

Έρεη ιάβεη ηαηξηθή βεβαίσζε- γλσκάηεπζε (2009) απφ ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο 

ηνπ Γ.Ν. Καιακάηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξνπζηάδεη «Ννεηηθή ηέξεζε- 

Φπρσζηφκνξθε Γηαηαξαρή. ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή γλσκάηεπζε αλαθέξεηαη φηη 

«ρξήδεη ζπζηεκαηηθήο ςπρνζεξαπείαο (16) δεθαέμη ζπλεδξίεο αλά κήλα δηάξθεηαο 

ελφο έηνπο θαη επαλεθηίκεζε». 

Αίηεκα γνλέσλ 

Βαζηθφ αίηεκα ησλ γνλέσλ ππήξμε ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή θαη ν 

πεξηνξηζκφο ησλ εκκνλψλ ηνπ. Εήηεζαλ λα θνηλσληθνπνηεζεί, λα βγαίλεη απφ ην ζπίηη 

θαη λα κάζεη λα αληηδξά πην ςχρξαηκα ζηηο απνγνεηεχζεηο. 
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2. Δξγαιεία Έξεπλαο θαη Πεξηγξαθή εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή 

Πνηνηηθώλ Γεδνκέλσλ 

2.1 Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο- Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε κε έκθαζε ζηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Ζ κεζνδνινγία ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη κεηθηή, απνηεινχκελε απφ 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Σα  πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε εξεπλεηηθά 

εξγαιεία βαζηζκέλα ζηε κεζνδνινγία ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ηεο 

παξέκβαζεο ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Αηνκηθνχ θαθέινπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην αηνκηθφ πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο ην «Μεκνλσκέλν Έξγν» θαη αλαθέξεηαη ζηε ζηήξημε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, πνπ είλαη νκφθσλα απνδεθηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη ηνπο 

θνξείο θνηλσληθήο εξγαζίαο. Ζ ζεκαζία ηεο παξαηήξεζεο ζην παηδί ζχκθσλα κε ηνλ 

Βίληθνη, παηδνςπρίαηξν θαη κειεηεηή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, εζηηάδεηαη ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία κε έκθαζε ζηε 

κεηξηθή θξνληίδα θαη ηηο ζπλζήθεο, πνπ νδεγνχλ ην πεξηβάιινλ ζε κηα εθπαηδεπηηθή 

δηάγλσζε (Γξνζηλνχ, 2014β, ζ.2-3). Ζ παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θάζε 

αλζξψπνπ λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. Ζ παξαηήξεζε φκσο έρεη 

θαη πεξηνξηζκνχο, φπσο ην φηη κπνξεί λα θαηαγξάςεη κφλν ζπκπεξηθνξέο θαη φρη 

ζηάζεηο ή πεπνηζήζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε  εξεπλεηηθή κέζνδνο παξέρεη θαη ηελ 

ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ζε κε ιεθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο 

αζπλείδεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ κε αθξίβεηα. πκπιεξσκαηηθά, 

πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα 

ζρεδηαζκνχ ή αμηνιφγεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή κηαο παξέκβαζεο ζε 

αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν, ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ κειινληηθφ ζηφρν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Ζ παξαηήξεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη σο ζπλνδεπηηθή ή 

ζπκπιεξσκαηηθή άιισλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ, φπσο ε ζπλέληεπμε ή ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, θαζψο είλαη πην άκεζεο, απνθεχγνληαη δηαζηξεβιψζεηο ή 

παξεξκελείεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ παξαπνκπή ελφο παηδηνχ 

ζε έλα θνξέα αξκφδηνπ γηα ηελ επίζεκε αμηνιφγεζή ηνπ θαη γηα ηε δηάγλσζε ηπρφλ 

πξνβιεκάησλ ε δπζθνιηψλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.220-222). 

χκθσλα κε ηελ Esterberg (2002 ζηνπο Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.223-225, 

Γξνζηλνχ, 2014β, ζ.3) νη παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κέξνπο ηεο παξαηήξεζεο 
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ζηα άηνκα κε ζχλζεηεο Γλσζηηθέο πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο δπζθνιίεο είλαη 

νη αθφινπζνη: ε θαηαιιειφηεηα ηνπ κέξνπο, εάλ απηφ ππάξρεη, ηα φξηα ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπο, ην είδνο πξφζβαζεο ζην κέξνο 

πνπ ελδηαθέξεη ηελ έξεπλα, ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζηελ παξαηήξεζε, πνηα εζηθά 

δηιήκκαηα εκπιέθνληαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο θαη πνηνη 

θίλδπλνη ελππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη παξαηήξεζεο: ε κε-παξεκβαηηθή ή λαηνπξαιηζηηθή 

παξαηήξεζε, ε νπνία κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ νηθνγέλεηα, 

ζην ζπκβαηηθφ ή εηδηθφ ζρνιείν, ην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. ην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο παξαηήξεζεο ν παξαηεξεηήο δελ πξνζπαζεί λα θάλεη θακία παξέκβαζε θαη 

απνηειεί απιψο έλα άηνκν πνπ θαηαγξάθεη παζεηηθά φζα γίλνληαη. Ζ εξγαζηεξηαθή 

παξαηήξεζε είλαη ν δεχηεξνο ηχπνο φπνπ νη εξεπλεηέο επηιέγνπλ λα παξαηεξήζνπλ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε  έλα εξγαζηήξην θαη φρη ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Οη 

ιφγνη παξέκβαζεο ζε κηα δηαδηθαζία παξαηήξεζεο ελδεηθηηθά είλαη ε πξφθιεζε κίαο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα παξαηεξεζεί ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε 

απφθηεζε πξφζβαζεο ζε κία θαηάζηαζε ή έλα γεγνλφο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκν γηα 

παξαηήξεζε (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.230-232, Γξνζηλνχ, 2014β, ζ.3). 

Ζ παξαηήξεζε δηαθξίλεηαη ζε πνζνηηθή (ζπζηεκαηηθή) θαη πνηνηηθή παξαηήξεζε. 

Ζ πνηνηηθή παξαηήξεζε απαξηίδεηαη απφ ηελ εζλνγξαθία θαη ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε. Ζ πνζνηηθή ή ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ζηελ 

αλάπηπμε ζεσξηψλ θαη πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο, θαη θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εηδηθή αγσγή. Πξαγκαηνπνηείηαη σο 

εμήο: επηινγή ζέκαηνο, δηεμαγσγή κηαο απιήο δηεξεπλεηηθήο παξαηήξεζεο, δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ, ζρεδηαζκφ εξγαιείσλ κέηξεζεο, εθπαίδεπζε παξαηεξεηψλ, πηινηηθή 

έξεπλα, αλαζεψξεζε δηαδηθαζίαο θαη κεζφδσλ κέηξεζεο, αλάπηπμε ζρεδίνπ 

δεηγκαηνιεςίαο γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ, ζπιινγή δεδνκέλσλ, αλάιπζε θαη εξκελεία 

απνηειεζκάησλ θαη ζπγγξαθή κειέηεο κε ην ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν 

Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ), γηα ηα άηνκα κε ζχλζεηεο Γλσζηηθέο πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο 

δπζθνιίεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Ζ θξηηηθή πνπ έρεη δερζεί είλαη φηη 

ππεξαπινπζηεχεη ην λφεκα θαη ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζ.233-250, Γξνζηλνχ, 2014β, ζ.3-4). 
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Ζ πνηνηηθή παξαηήξεζε είλαη θαηά βάζε πεξηγξαθηθή θαη δηαθξίλεηαη ζηηο 

αθφινπζεο ηέζζεξηο θάζεηο: ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ θαη πξαγκαηνπνίεζε 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ 

κεζφδσλ, ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηε 

παξαηήξεζε θαη ηε δηαηχπσζε επξεκάησλ θαη ηελ εμήγεζε ηνπο κε θαηαλνεηφ ηξφπν 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.233-252, Γξνζηλνχ, 2014β, ζ.3-4). 

Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο πνηνηηθήο παξαηήξεζεο, ε 

νπνία θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία κε παηδηά κε ζχλζεηεο 

Γλσζηηθέο πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ν παξαηεξεηήο εληάζζεηαη ζηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη θαη ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο είλαη ε βαζηά εκπινθή ηνπ παξαηεξεηή ζε έλα πιαίζην 

γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ζπκκεηνρή κε αξθεηνχο ηξφπνπο, ε 

παξαηήξεζε παξάιιεια κε ηε ζπκκεηνρή, ε δηαηήξεζε ζεκεηψζεσλ γηα φζα 

παξαηεξεί, νη αλεπίζεκεο θαη επίζεκεο θαη επίζεκεο ζπλεληεχμεηο, ε θαηαγξαθή φιν 

θαη πεξηζζνηέξσλ ζεκεηψζεσλ, ε αλάιπζε ησλ ζεκεηψζεσλ θαη ε θαηαγξαθή ηεο 

αλάιπζεο ησλ ζεκεηψζεσλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε ηελ νπνία βηψλεη ν 

παξαηεξεηήο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηα θαηαγεγξακκέλα εμσηεξηθά γεγνλφηα. Ο 

παξαηεξεηήο δηαδξακαηίδεη ελεξγφ θαη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηάζηαζε ή ην πιαίζην 

πνπ θαηαγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά, ν νπνίνο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ 

ηνπ πεξαζηηθνχ ζεαηή (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.253-256, Γξνζηλνχ, 2014β, 

ζ.4). 

πλερίδνληαο, ε παξαηήξεζε ζε παηδηά είλαη κία ηδηαίηεξε κνξθή παξαηήξεζεο ε 

νπνία κπνξεί λα μεθηλήζεη κε ηελ αθνξκή πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε 

ζρνιηθή ειηθία. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή παξαηήξεζεο έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη ν 

ελήιηθαο παξαηεξεηήο πξέπεη λα είλαη έηνηκνο λα ιεξσζεί, λα ηζαιαθσζεί θαη λα 

εθηεζεί κε επράξηζηεο ζπλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα ηνπ. Ζ 

δεηγκαηνιεςία ηεο ππφ παξαηήξεζεο ζπκπεξηθνξάο θαηαγξάθεηαη κε βάζε ην 

πιαίζην, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηε θχζε ηεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπκπεξηθνξψλ παξαηεξνχληαη ζην Δηήζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην Δβδνκαδηαίν θαη 

ην Ζκεξήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα. Οη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο ζην ρψξν ηεο 

εηδηθήο αγσγήο ραξαθηεξίδνληαη επηβιαβείο, ζηεξενηππηθέο, κε επηζπκεηέο, ηππηθέο 
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θαη επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνληαη ζε αλάξκνζηα πεξηβάιινληα 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.257-258, Γξνζηλνχ, 2014β, ζ.4). 

 

2.2 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) θαη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθώλ 

Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) ζύκθσλα κε ηε δεύηεξε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ  

Οη εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο ιακβάλνληαη ζε ηξεηο θάζεηο ηελ αξρηθή, ηελ 

ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή.  Απηέο θαηαγξάθνληαη κε ηνπο πίλαθεο ηεο Άηππεο 

Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο (ΑΠΑ). Ζ ΑΠΑ ιήθζεθε ζηηο 18/12/2014, 4 εβδνκάδεο 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, απνηειψληαο ηε βάζε δεκηνπξγίαο ηνπ 

εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ηνπ καζεηή θαη ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Ζ 

ελδηάκεζε ΑΠΑ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18/02/2015, 9 εβδνκάδεο κεηά ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε. Ζ ηειηθή ΑΠΑ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28/04/2015, 10 εβδνκάδεο κεηά 

ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. 

 

Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ), κία γηα θάζε πεξηνρή ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο: Πξνθνξηθφο 

Λφγνο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ αθξφαζε, ηελ αθνπζηηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθή 

κλήκε. Φπρνθηλεηηθφηεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα, 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν θαη ηελ πιεπξίσζε. Ννεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αθνπζηηθή, ηελ νπηηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθή 

κλήκε, ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη ηνπο 

ζπιινγηζκνχο. Ζ πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε πεξηιακβάλεη ην απηνζπλαίζζεκα, ην 

ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο  άιινπο.  

Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε εμαηνκηθεπκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα δηδαθηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκηθήο επηζηεκνληθήο 

πξνζέγγηζεο. Δμεηάδεηαη ηη κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηε δηαθνξνδηάγλσζε θαη ηε ζρέζε 

κε ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Ζ 

θαηαγξαθή είλαη ζεηηθή απνηχπσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ κε ΔΔΑ θαη 

αλαπεξίεο. Ση κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο κφλνο ηνπ, ηη κπνξεί λα θάλεη κε κηθξή 
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βνήζεηα, ηη κπνξεί λα θάλεη κε κεγάιε βνήζεηα θαη ηη κπνξεί λα θάλεη κε ηε 

ζπζηεκαηηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε. Έρεη κεγάιε ζεκαζία λα γλσξίδνπκε ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ ήδε δηαζέηεη ν καζεηήο θαζψο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δφκεζε δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ή ηε 

κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ κπνξεί λα ζπκβεί. Απηή ε 

κνξθή παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο ηφζν ζην ζρνιηθφ θαη ην 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην φζν θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο 

γνλείο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, ζ.18-19). 

 

2.2.1 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Μαζεζηαθήο 

Δηνηκόηεηαο  

ηελ αξρηθή ΑΠΑ κε ηελ ΛΔΒΓ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο 

πεξηνρέο ν καζεηήο βξηζθφηαλ ζεκαληηθά θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, Α΄ εμάκελν 

2
νπ

 έηνπο ζε ΓΔ: -16 έσο -24 εμάκελα. Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη έληνλε 

αλνκνηνγέλεηα θαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο 24 εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηνπο 

ζπιινγηζκνχο, ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη ζηε ζπλεξγαζία κε άιινπο. 

Απνθιίζεηο 22 εμακήλσλ ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, 21 εμακήλσλ ζηε ζπκκεηνρή 

ζην δηάινγν, ηελ εξγαδφκελε κλήκε, ην απηνζπλαίζζεκα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα 

κάζεζε, 19 εμακήλσλ ζηελ έθθξαζε κε ζαθήλεηα, ηελ πιεπξίσζε θαη ηελ αθνπζηηθή 

κλήκε.  Απνθιίζεηο 18 εμακήλσλ ζηελ αδξή-ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ηελ πιεπξίσζε, 

17 εμακήλσλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ην ξπζκφ θαη ρξφλν, θαη 16 εμακήλσλ ζηελ 

αθξφαζε.  

 

2.2.2 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Δηδηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Αλαγθώλ όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ 

ηελ αξρηθή ΑΠΑ κε ηελ ΛΔΒΓ  ησλ Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ φπσο 

απηέο απνηππψλνληαη ζην πιαηζίνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο 

(ΠΑΠΔΑ), ν καζεηήο βξηζθφηαλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο: πηψζε -15 έσο -23 

εμάκελα.  Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απφθιηζε 23 εμακήλσλ ζηε 

βαζηθή αθαδεκατθή δεμηφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ, 19 εμακήλσλ ζηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, 18 εμακήλσλ ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 



 

47 

 

θαη  17 εμακήλσλ ζηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη γξαθήο 

απνθιίζεηο. ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ) θαη πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα 

(πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη πξνεπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο) 

παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο 16 εμακήλσλ. ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα), ηελ αλάγλσζε (βαζηθή αθαδεκατθή δεμηφηεηα) θαη ηηο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (αηζζεηηθέο ηέρλεο θαη ειεχζεξνο ρξφλνο) απνθιίζεηο 15 εμακήλσλ.  

  

2.2.3 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ 

ηελ αξρηθή ΑΠΑ κε ηελ ΛΔΒΓ  ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ν καζεηήο 

παξνπζίαδε απφθιηζε κε άληζε θαηαλνκή πξνο ηα θάησ: πηψζε -15 έσο -28 εμάκελα. 

Καηαγξάθεηαη ζεκαληηθή απφθιηζε  28 εμακήλσλ ζηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε 

νπνία είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. εκαληηθέο απνθιίζεηο θαηαγξάθνληαη θαη ζηηο 

καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο: 23 εμακήλσλ θαηαγξάθεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 22 

εμακήλσλ ζηηο πξάμεηο θαη 21 εμακήλσλ ζηνπο αξηζκνχο. Απνθιίζεηο 21 εμακήλσλ 

θαηαγξάθνληαη θαη ζηηο δεμηφηεηεο ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο δεμηφηεηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Οη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο (δεμηφηεηα καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο) 

παξνπζηάδνπλ απφθιηζε 19 εμακήλσλ,  18 εμακήλσλ ζηηο δεμηφηεηεο εηνηκφηεηαο: 

ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. ηηο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο, 

γξαθήο, παξαγσγήο εκθαλίδνληαη απνθιίζεηο 17 εμακήλσλ, ζηελ αλάγλσζε θαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν (δεμηφηεηα εηνηκφηεηαο) 15 εμακήλσλ.  

 

2.2.4 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ  

Παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο 25 εμακήλσλ ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε, 

24 εμακήλσλ παξνπζηάδνληαη ζηηο κλεκνληθέο δεμηφηεηεο: ιεηηνπξγηθή κλήκε- κλήκε 

αθνινπζηψλ θαη βξαρππξφζεζκε ιεηηνπξγηθή κλήκε θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

ζπκπεξηθνξέο: ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο. 

Απνθιίζεηο 23 εμακήλσλ παξνπζηάδνληαη ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά θαη 22 

εμακήλσλ ζηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Απνθιίζεηο 21 εμακήλσλ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ αλαγλσζηηθή απηνεηθφλα θαη ζηε γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη θαηάθηεζε ηνπ 
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γξαθηθνχ ρψξνπ. Οη αηζζεηεξηαθέο- αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο παξνπζηάδνπλ απφθιηζε 

19 εμακήλσλ, ν ρσξνρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε βαζηθή αλαγλσζηηθή 

δεμηφηεηα ηεο γξαπηήο έθθξαζεο 18 εμακήλσλ. Ζ βαζηθή αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα ηεο 

γξαθήο θαη νη αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη νπηηθναθνπζηηθήο 

αληίιεςεο παξνπζηάδνπλ απφθιηζε 17 εμακήλσλ. Ζ αληηιεπηηθή δεμηφηεηα ηεο 

νπηηθήο αληίιεςεο θαη νη βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο: θσλνινγηθή αληίιεςε, 

κνξθνινγηθή αληίιεςε- νξζνγξαθία θαη ζεκαζηνινγηθή αληίιεςε παξνπζηάδνπλ 

απφθιηζε 16 εμακήλσλ.  

 

Γηδαθηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζύκθσλα κε ηηο ΛΔΒΓ 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα Δπηπέδσλ Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, ηε δηάγλσζε, ηελ 

ειηθία, ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία ηνπ καζεηή θαη ην αίηεκα ησλ γνλέσλ, 

νξίδεηαη σο δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα ε θαιιηέξγεηα ηεο «πλαηζζεκαηηθήο 

Οξγάλσζεο» κε έκθαζε ζηελ πεξηνρή «Δλδηαθέξνλ γηα κάζεζε». Παξφκνηα, 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ νξίδεηαη σο δηδαθηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ε «θαιιηέξγεηα πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ» νη νπνίεο 

εληάζζνληαη ζηελ «Πξνεπαγγεικαηηθή Δηνηκφηεηα». Παξφκνηα, ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ νξίδεηαη σο δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα ε 

«θαιιηέξγεηα ησλ Γεμηνηήησλ Δηνηκφηεηαο» θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

Οξγάλσζεο «Να ελδηαθέξεηαη λα κάζεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα». Παξφκνηα, ζχκθσλα 

κε ηνλ πίλαθα Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ νξίδνληαη σο δηδαθηηθή 

πξνηεξαηφηεηα νη Γεμηφηεηεο πκπεξηθνξάο  «πλαηζζεκαηηθή Τπνζηήξημε». 

 

3. Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο– ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία παξέκβαζεο ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα κέζσ ηεο 

απηνπαξαηήξεζεο θαη ηεο εηεξνπαξαηήξεζεο κε ην Έληππν Γηδαθηηθήο 

Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ).  

ην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ε κεζνδνινγία παξέκβαζεο 

νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ δηδαθηηθή 

αιιειεπίδξαζε (εθπαηδεπηηθφο-καζεηήο/-έο). Αλάινγα κε ην ζηφρν, ε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε κπνξεί λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε (έλαο πξνο έλαλ) ή κηθξννκαδηθή (έλαο 

πξνο δπν, έλαο πξνο ηξεηο, έλαο πξνο ηέζζεξηο). Γεχηεξνλ, ηα βήκαηα ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζηνρεπκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Αλάινγα κε ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν νξίδνληαη θαη ηα βήκαηα επεηδή 

είλαη αδχλαην νη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη έλαο δηδαθηηθφο ζηφρνο λα δηδαρηνχλ 

φιεο καδί. Ο ζηφρνο κπνξεί λα ηεκαρίδεηαη θαηά πεξίπησζε ζε κηθξά θνκκάηηα-

βήκαηα (Σask analysis). Σα βήκαηα πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρηθή ζεηξά, αλάινγα κε ηε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ. Πάληα ε 

θαηαγξαθή αξρίδεη απφ ηα πην εχθνια θαη πξνρσξεί ζηα δπζθνιφηεξα. Σν πξψην 

βήκα πξέπεη λα είλαη εχθνιν, ψζηε λα ην πεηπραίλνπλ ηα παηδηά. Σν ηειεπηαίν ηείλεη 

λα ηαπηίδεηαη κε ην δηδαθηηθφ ζηφρν. Καλέλα βήκα δελ κπνξεί λα δηδάζθεηαη ρσξίο λα 

έρεη θαηαθηεζεί ην πξνεγνχκελν (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, ζ.30-31). 

εκαληηθή ζέζε θαηέρεη ε γλσζηηθή κεραλή- παπνπηζφθνπην, ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ηξηζδηάζηαηα απφιπηα εμαηνκηθεπκέλα παηδαγσγηθά πιηθά, ε 

νπνία εμππεξεηεί ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή. Σν παπνπηζφθνπην 

δεκηνπξγείηε κε απιά πιηθά, κε θηλεηέο θάξηεο πνπ αλαπαξηζηνχλ εηθφλεο κέζα απφ 

ηα βηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Ζ γλσζηηθή κεραλή θαηαλνείηαη απζηεξά ζε ζρέζε κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη απαηηεί ηελ ειάρηζηε δπλακηθή πνπ κπνξεί λα 

εθδειψζεη ην παηδί αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ. Απηέο δνκνχληαη ζην ρξφλν 

θαη ην ρψξν πνπ θαηαλνείηαη απφ ην παηδί θαη δηεπθνιχλεη ηελ απηνλνκία ηνπ. 

χκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα αμηνινγεζεί παηδαγσγηθά ην 

απνηέιεζκα θαη απφ ηνλ κηθξφηεξν δηδαθηηθφ ζηφρν, πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηελ 

παξέκβαζε ηεο εκεξήζηαο, εβδνκαδηαίαο θαη κεληαίαο εξγαζίαο (Γξνζηλνχ, 2014γ, 

ζ.2). Σα παπνπηζφθνπηα (shoe-boxes) απνηεινχλ κηα θαηλνηφκα εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαθηηθή πξνζζήθε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πιηθψλ θαη 

ησλ θαξηψλ, ζηελ πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο δνκεί 

ηνλ νξηζκέλν ρψξν ηνπ παπνπηζφθνπηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή ηνπ, ππνβνεζψληαο ηνλ λα δηαθξίλεη, λα ηαπηνπνηεί, λα απηνλνκείηαη ζηε 

κάζεζε (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, ζ.39). 

Ξερσξηζηή ζέζε ζηελ εηδηθή αγσγή θαηέρεη θαη ε ζπλέληεπμε, ε νπνία είλαη κία 

δηαπξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη έλαο ζθφπηκνο δηάινγνο, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ν 

ζπλεληεπμηαζηήο ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπλεληεπμηαδφκελν (Αβξακίδεο 

& Καιχβα, 2006, ζ.183). Ζ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

απνθηεζεί κηα πην ιεπηνκεξήο εηθφλα γηα ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο 

ελφο αηφκνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, επηηξέπνληαο πεξηζζφηεξε επειημία. Ο 
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ζπλεληεπμηαζηήο πξνζπαζεί λα εκπινπηίζεη ηε ζπδήηεζε θαη ηα δεδνκέλα θαη φρη λα 

κεηψζεη ηηο απαληήζεηο ζε πνζνηηθέο θαηεγνξίεο. Οη εξσηήζεηο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δηάγξακκα ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πξέπεη λα 

θαζνδεγνχλ θαη φρη λα ππαγνξεχνπλ ηε ζπδήηεζε. Οη βαζηθέο αξρέο κίαο εκη-

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη ε απφπεηξα εδξαίσζεο κηαο ζρέζεο κε ην άηνκν πνπ 

απαληά ζηηο εξσηήζεηο. Γεχηεξνλ, ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. Σξίηνλ, ν ζπλεληεπμηαζηήο αηζζάλεηαη φηη είλαη ειεχζεξνο λα ελζαξξχλεη 

ηελ αλάπηπμε κε πξνγξακκαηηζκέλσλ ζεκάησλ κε ελδηαθέξνλ. Σέηαξηνλ, ε 

ζπλέληεπμε ζπκβαδίδεη κε ηα ελδηαθέξνληα ή ηηο αλεζπρίεο ηνπ  ζπλεληεπμηαδνκέλνπ 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.198-199). 

Ηδηαίηεξε ζέζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κειέηε θαηέρνπλ θαη ηα έληππα 

θαηαγξαθήο ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην γνλέα θαη ην έληππν θαζεκεξηλήο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην παηδί, ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 

ηνπ παηδηνχ θαη ζην λα ιεθζεί ε αλαγθαία αλαηξνθνδφηεζε (ηη πήγε θαιά, ηη δελ 

πήγε θαιά, ηη λα δηαθνξνπνηεζεί). Σα ζπγθεθξηκέλα έληππα αλήθνπλ ζηα εξεπλεηηθά 

εκεξνιφγηα. Σα εξεπλεηηθά εκεξνιφγηα κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθά ζηελ 

θαηαλφεζε θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχλ νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο, γηα παξάδεηγκα 

πνπ θαη πφηε ζπλέβε έλα πεξηζηαηηθφ, ηη έθαλε θαη ηη αηζζαλφηαλ ην παηδί εθείλε ηε 

ζηηγκή. Σα εξεπλεηηθά εκεξνιφγηα πεξηνξίδνληαη ζπλήζσο ζε κία νξηζκέλε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ελδηαθέξεη άκεζα ηνλ εξεπλεηή θαη νη θαηαρσξήζεηο είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο φηαλ γίλνληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη ππνθεηκεληθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ. Σν βαζηθφ δήηεκα πνπ ρξήδεη 

επίιπζεο είλαη πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα θαιπθζεί, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ 

ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Μπνξεί λα εκπεξηέρνληαη δηάθνξνη ηξφπνη 

θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο γεγνλφησλ, φπσο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο θαηαγξαθέο θαη 

θσηνγξαθίεο ή βηληενηαηλίεο. ηε κειέηε αμηνπνηήζεθαλ γξαπηέο θαηαγξαθέο θαη 

θσηνγξαθίεο. Σα εκεξνιφγηα κπνξεί λα ζπκπιεξψλνληαη γηα δηάζηεκα ιίγσλ 

εκεξψλ, φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, έσο αξθεηψλ εηψλ αλάινγα κε ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ έρεη ηεζεί. Ζ  πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηηθψλ εκεξνιφγησλ 

έρνπλ πιενλεθηήκαηα: κπνξεί λα γίλεη εχθνια θαηαλνεηή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη ρξήκα γηα ηνλ εξεπλεηή πνπ ρξεηάδεηαη 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο απφ έλα άηνκν, κπνξεί λα ην θαζνδεγήζεη ζσζηά 
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ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο θαη λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εκεξνινγίνπ. Δπίζεο, ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη έηζη θαηαδεηθλχεηαη ε αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ θαη ην χθνο 

θαη ε πνηθηιία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη κπνξεί λα είλαη πνιχ πινχζηα. Σα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη δχζθνινο 

γηα ηνλ εξεπλεηή ν έιεγρνο θαηαρψξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή 

απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαη εάλ ζεκεηψλεη ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ζθέςεηο ή ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ εξεπλεηή. Γεχηεξνλ, πνιιά 

άηνκα βαξηνχληαη πνιιέο θνξέο θαη εγθαηαιείπνπλ εληειψο ηελ θαηαγξαθή ή δελ 

ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ζηα πξνβιεπφκελα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.283-285). 

Ζ θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ή δηαθνξεηηθά ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ θάζε θνξά πνπ ηειεηψλεη ε δηδαζθαιία ελφο δηδαθηηθνχ ζηφρνπ είλαη βαζηθή 

απαίηεζε θαη αλαπφθεπθηε δηαδηθαζία γηα έλα ζχγρξνλν κνληέιν δηαδξαζηηθήο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επαλαηξνθνδφηεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθφηεξα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Γεχηεξνλ, 

γηα λα ππάξρνπλ απηά ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη κε 

αθξίβεηα θαη πεηζηηθφηεηα γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

κε ην νπνίν ππάξρεη ζπλεξγαζία. Σξίηνλ, γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα παηδηά απφ 

απζαίξεηεο θξίζεηο θαη δπζκελείο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη ηελ πξφνδφ ηνπο, πνπ είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ζηεξίδεηαη 

κφλν ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο. Σέινο, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ δηεπηζηεκνληθή 

δηαρείξηζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ θαηαξηίζηεθαλ ελδεηθηηθέο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ), κηα 

γηα θάζε αλαπηπμηαθή πεξηνρή κε ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε ππνζηεξηδφκελνπ καζεηή. Οη ΛΔΒΓ βαζίδνληαη 

ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαηαγξακκέλν κε ηε κνξθή δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, θαη 

ζεσξνχληαη έλα θαιφ βνήζεκα γηα ηνλ παηδαγσγφ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ θαη λα εθηηκήζεη ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο παξνπζίαο. 

Δπηπιένλ, αμηνπνηνχλ ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε κέζα απφ ηε βησκαηηθή ζπλαιιαγή 
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κε ην καζεηή, ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο θαη ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, φπνπ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη εθηθηφ (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, ζ.34-35). 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ν παηδαγσγφο, εθφζνλ ρξεηάδεηαη πιηθφ αμηνιφγεζεο, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην πιηθφ πνπ νξίδεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ (φπσο θάξηεο, cds, παηρλίδηα) ή λα δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ πιηθφ κε 

θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο επηινγέο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ 

εθαξκφδνληαη δηάθνξα κνληέια. Δλδεηθηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ε 

κέζνδνο ηνπ «ΝΑΗ-ΟΥΗ», ησλ ζπλερφκελσλ αξρείσλ θαη ησλ εκεξνινγίσλ. Ζ 

αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη: ην έληππν θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ απφ ηνλ παηδαγσγφ ζην βηβιηνηεηξάδην ηνπ καζεηή θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ην καζεηή. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ην έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα, ζην νπνίν 

ζεκεηψλεηαη ην αίηεκα θαη ε εκπινθή ηνπ γνλέα ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, 35). 

Οινθιεξψλνληαο, θαηά ηε κεζνδνινγία παξέκβαζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη πξαθηηθά ζέκαηα φπσο ε δηαζεζηκφηεηα ζπκκεηερφλησλ, εξεπλεηψλ, 

εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ. Γεχηεξνλ, εζηθέο αξρέο, φπσο γηα παξάδεηγκα: παξνρή 

επίζεκεο έγθξηζεο γηα ηε δηεμαγσγή κίαο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο, λα κελ θαηαζθεπάδνληαη ή λα παξαπνηνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, αλ αλαθαιπθζεί θάπνην ιάζνο λα δηνξζσζεί. Σξίηνλ, 

ζεκαληηθέο είλαη θαη νη ηδέεο πνπ έρνπκε εκείο νη ίδηνη γηα ηελ έξεπλα, ηη πηζηεχνπκε 

φηη είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηήζνπκε (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 114-115). 

 

3.1 Έληππν θαηαγξαθήο Γηδαθηηθώλ Αιιειεπηδξάζεσλ (ΔΓΑ) 

Απηνπαξαηήξεζε 

Ήηαλ πνιχ ζπγθηλεηηθή ε επηζηξνθή ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Καιακάηαο 

έπεηηα απφ δχν ρξφληα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα- εθπαηδεπφκελε εηδηθή παηδαγσγφο είρε εξγαζηεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν πξηλ δχν ρξφληα σο Δθπαηδεχηξηα Δλειίθσλ θαη είρε ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζεη αμηφινγνπο αλζξψπνπο πνπ πάιεπαλ σο καζεηέο γηα κία 

δεχηεξε επθαηξία ζηε δσή ηνπο. Ήηαλ κία πνιχηηκε εκπεηξία δσήο.  
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Ζ παξαηήξεζε θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην καζεηή θαη ην ζρνιηθφ πιαίζην ππήξμε 

ζπλερήο πξνζθέξνληαο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζηήξημε 

ηνπ καζεηή. Τπήξμε ζπλεξγαζία καδί κε ην καζεηή απφ ην 2009 σο ην 2014 ζηα 

πιαίζηα αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ σο ςπρνιφγνο. Ζ εξγαζία κε ην καζεηή ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ σο εθπαηδεπφκελε εηδηθή παηδαγσγφο ππήξμε κία πξνζσπηθή πξφθιεζε. 

Πξνζέθεξε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ κέζα απφ ην ξφιν ηεο 

εθπαηδεπφκελεο εηδηθήο παηδαγσγνχ γηα ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή.  

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ππήξμε εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζα θαη νη εκέξεο θχιεζαλ ήξεκα. Ζ κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

παξαθνινχζεζε καζήκαηα καδί κε ην καζεηή θαη είρε ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζεί κε 

ην ρψξν θαη ηνπο αλζξψπνπο. Παξφιν πνπ είρε εξγαζηεί μαλά ζην ΓΔ, είραλ 

πεξάζεη δχν ρξφληα θαη αξθεηά πξάγκαηα είραλ αιιάμεη. Ο καζεηήο αιιειεπίδξαζε 

αξθεηέο θνξέο καδί ηεο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ πνπ θάζηζε θνληά 

κνπ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ην καζεηή 

ππήξμε ζπλερήο. Πξνθαλψο ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο γλσξηκίαο αηζζαλφηαλ άλεηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ αιιειεπηδξνχζε θπξίσο κε ηε κεηέξα ηνπ, 

θνπβέληηαδε φκσο  θαη κε ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηεο ηνπ. Ζ κεηαπηπρηαθή 

θνηηήηξηα είρε ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχζε 

ζηα δηάθνξα καζήκαηα. Οη ππφινηπνη καζεηέο θαη καζήηξηεο (θαη ησλ δχν ηκεκάησλ) 

θάλεθε λα ηελ απνδέρνληαη. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ καζεηή ππήξμαλ πνιχ 

θηιηθνί  θαη έθαλαλ αζηεία πνιιέο θνξέο απνθαιψληαο ηε «ζπκκαζήηξηα» ηνπο. 

Τπήξμαλ νξηζκέλεο ζηηγκέο ακεραλίαο ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο πξαθηηθήο, φηαλ 

θάπνηνη απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ξσηνχζαλ ηη αθξηβψο πεξηειάκβαλε ε 

πξαθηηθή άζθεζε. Σνπο δφζεθε ε απάληεζε πσο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη πξέπεη ε 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα λα είλαη καδί ηνπο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη 

καθξνπξφζεζκα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη δηδαθηηθά έλα καζεηή κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν δέρηεθαλ θαη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα βνεζήζνπλ κε 

φπνην ηξφπν κπνξνχλ. Θέιεζε λα είλαη επίζεο θηιηθή καδί ηνπο θαη πξνζηηή, 

θξαηψληαο φκσο ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο γηα λα δηαθπιάμεη ην ξφιν ηεο θαη λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη πην αληηθεηκεληθή παξαηεξήηξηα.  

Σν θιίκα ζηελ ηάμε είρε κηα επράξηζηε εξεκία ε νπνία ήηαλ παξαγσγηθή. Οη 

καζεηέο έιεγαλ αζηεία κε σξαίν ηξφπν θαη απηφ ιεηηνπξγνχζε ςπρνπαηδαγσγηθά. Οη 
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θαζεγεηέο ήηαλ αξθεηά επγεληθνί θαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ. Οη θαζεγεηέο θαη νη 

καζεηέο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θάλεθαλ λα ζπλεζίδνπλ ηελ παξνπζία ηεο 

κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο θαη απηφ δηεπθφιπλε ηελ εξγαζία ηεο αιιά θαη ηελ 

επραξηζηνχζε. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηε δηεπζχληξηα ππήξμε πνιχ 

άξηζηε. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο θπξίαο Γηεπζχληξηαο θαλεξψλεη έλαλ πνιχ θαιφ 

άλζξσπν κε εηιηθξηλή αγάπε γηα ηνπο καζεηέο θαη κεξάθη γηα ηε δνπιεηά ηνπ. 

Πξνθαλψο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο έρεη κάζεη λα είλαη πξνζηηή θαη αλζξψπηλε 

δηαθπιάζζνληαο παξάιιεια ην ξφιν ηεο σο Γηεπζχληξηα. 

Τπήξμαλ εβδνκάδεο εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο αιιά θαη θνπξαζηηθέο. Οη 

πιεξνθνξίεο θαη ηα εξεζίζκαηα ήηαλ πάξα πνιιά θαη ρξήζηκα. Ζ ελέξγεηα βέβαηα 

πνπ έπξεπε λα επελδπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην καζεηή θαη ην 

επξχηεξν πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ππήξμε ηεξάζηηα. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απηνπαξαηήξεζε ζπλέβαιαλ ζηελ παξνρή νπζηαζηηθφηεξεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ζηήξημεο πξνο ην καζεηή. Έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα 

δηαηήξεζεο ηεο ηθαλφηεηαο γηα παξαηήξεζε ησλ φζσλ ζπλέβαηλαλ ζην κάζεκα θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπο πξνο φθεινο ηνπ καζεηή. Γελ ήηαλ πάληνηε εχθνιν. Βνήζεζε ην 

φηη αξγφηεξα ζην ζπίηη ε θνηηήηξηα έκπαηλε ζηε δηαδηθαζία ηεο απηνπαξαηήξεζεο θαη 

ζεκείσλε ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο εκέξαο. Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο 

εκέξαο ζχκθσλα κε ηελ απηνπαξαηήξεζε ζεκεηψλνληαη ζην έληππν δηδαθηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο. 

 

Δηεξνπαξαηήξεζε 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ ν καζεηήο πξνζήιζε ζην ρψξν ηνπ 

ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, δειψλνληαο πσο ε κεηέξα ηνπ ήηαλ αδηάζεηε. Σνλ 

έθεξλε θαη ηνλ έπαηξλε ν παηέξαο ηνπ κε πξνζσπηθφ Η.Υ. ε γεληθέο γξακκέο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε, ε επίζηαζε πξνζνρήο θαη ε 

βιεκκαηηθή ηνπ επαθή ήηαλ αλάινγε κε ην εθάζηνηε κάζεκα πνπ δηδάζθνληαλ. ηαλ 

επξφθεηην γηα θάπνην κάζεκα πνπ δελ ηνπ άξεζε ή δελ ηνλ ελδηέθεξε (π.ρ., 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Μαζεκαηηθά, Υεκεία ή Κνηλσληνινγία), δελ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλνο θαη δελ ζπκκεηείρε ζην κάζεκα. Οξηζκέλεο θνξέο δελ ήζειε θαλ λα 

αλνίμεη ην ηεηξάδην ηνπ θαη λα γξάςεη. Σα καζεκαηηθά θαίλεηαη λα ήηαλ ην κάζεκα 
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πνπ ηνλ δπζθφιεπε πεξηζζφηεξν. Γελ κπνξνχζε λα γξάςεη ηελ πξνζθψλεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πφζν κάιινλ λα ηα ιχζεη. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεκάησλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ παξφκνηα. Υαζκνπξηφηαλ, έηξηβε ηα ρέξηα ηνπ, 

δελ είρε ηδηαίηεξε βιεκκαηηθή επαθή κε ηνπο θαζεγεηέο. Παξνπζίαδε έιιεηςε 

πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο θαη πςειά επίπεδα ακεραλίαο. Υαξαθηεξηζηηθά, ππήξμε 

κία εκέξα, θαηά ηελ πξψηε παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Κνηλσληνινγίαο, φπνπ ήξζε 

επδηάζεηνο ζην ζρνιείν, ραηξέηεζε πξψηνο, ήξζε λα θαζίζεη δίπια ζηε κεηαπηπρηαθή 

θνηηήηξηα, ν ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ ήηαλ ήξεκνο θαη ραιαξφο θαη είρε θαιή βιεκκαηηθή 

επαθή. Σε ζπγθεθξηκέλε εκέξα γλψξηζαλ γηα πξψηε θνξά ηελ θαζεγήηξηα ηεο 

Κνηλσληνινγίαο θαη ε παξάδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο επηθεληξψζεθε ζηε 

ζεκαηνινγία ηνπ καζήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο άξρηζε λα 

ζηξεζάξεηαη θαη λα ηξίβεη ηα ρέξηα ηνπ. ην δηάιεηκκα απνθάιπςε πσο «αγρψζεθε κε 

φια απηά ηα ζέκαηα πνπ ηνπο είπε ε θαζεγήηξηα φηη πξέπεη λα θάλνπλ». 

Καζεζπράζηεθε αθνχ ε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ ρακνγέιαζε θαη ηνπ είπε πσο 

φια θαιά ζα πάλε. Παξφκνηα, ζηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο 

δπζθνιεπφηαλ αξθεηά λα θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο ησλ καζεκάησλ. Πξνζπαζνχζε λα 

αληηγξάςεη φζα έγξαθε ν θαζεγεηήο ζηνλ πίλαθα αιιά δπζθνιεπφηαλ. Πηζαλφηαηα 

ηνλ δπζθφιεπε φρη κφλν ην λα θαηαλνήζεη φιεο απηέο ηηο έλλνηεο αιιά θαη ν κεγάινο 

φγθνο πιεξνθνξηψλ. Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν νη πιεξνθνξίεο λα είλαη ιηγφηεξεο θαη κε 

πεξηζζφηεξεο επαλαιήςεηο ψζηε λα πξνιαβαίλεη λα ηηο θαηαλνεί θαη λα ηηο 

αθνκνηψλεη. 

Αληίζεηα, φηαλ παξαδηδφηαλ θάπνην κάζεκα πνπ ηνπ άξεζε, φπσο Αγγιηθά, 

Γιψζζα, Μνπζηθή, Αηνκηθφ Δηδηθφ Γηδαθηηθφ κε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθή. Σφζν ζε πνηφηεηα βιεκκαηηθήο 

επαθήο φζν θαη ζην ζηξεο πνπ εθδήισλε. Ήηαλ πην ραιαξφο θαη ζρνιίαδε ζπλήζσο 

πφζν γξήγνξα πεξλνχζε ε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. Γπζθνιεπφηαλ ζηελ θαηαλφεζε 

ζχλζεησλ ελλνηψλ θαη ζηνλ κεγάιν φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ. Σνλ βνεζνχζε ε παξνρή 

κηθξνχ φγθνπ πιεξνθνξηψλ κε πνιιέο επαλαιήςεηο ψζηε λα ηηο θαηαλνεί θαη λα ηηο 

αθνκνηψλεη. Υαξαθηεξηζηηθά, ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ππήξμε απφ ηα αγαπεκέλα 

ηνπ. Σνλ βνεζνχζε ε πνιχ θαιή αθνπζηηθή αληίιεςε θαη θαιή αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ. 

ηαλ ζπκκεηείρε ζε θάπνην ηξαγνχδη θαηλφηαλ λα πξνζαξκφδεηαη πνιχ θαιά. 

Με ηελ κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ν καζεηήο δηαηεξνχζε πνιχ θαιή βιεκκαηηθή 

επαθή. Κνίηαδε επζεία ζηα κάηηα θαη ζπλνκηινχζε καδί ηεο άλεηα. Καηά ηε δηάξθεηα 
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ησλ καζεκάησλ ε αιιειεπίδξαζε φκσο δηέθεξε πνιχ. Πάιη ηελ θνίηαδε ζηα κάηηα 

αιιά φρη κε ηελ ίδηα πνηφηεηα βιεκκαηηθήο επαθήο θαη δελ θαηαιάβαηλε πάληα απηά 

πνπ ηνπ έιεγε. ε αληίζεζε κε ην δηάιεηκκα φπνπ θαηλφηαλ λα ηελ θαηαιαβαίλεη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ φζα έιεγαλ αλαθεξφηαλ ζην ππφ παξάδνζε 

κάζεκα, ελψ ζην δηάιεηκκα κηινχζαλ γηα πην πξαθηηθά θαζεκεξηλά δεηήκαηα πνπ ηνλ  

ελδηέθεξαλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ πνιιέο θνξέο δήηεζε απφ ηε 

θνηηήηξηα λα θαζίζνπλ κέζα ζηελ ηάμε παξέα. Δμεγνχζε πσο ηνπ έιεγαλ νη γνλείο 

ηνπ λα κελ βγεη έμσ ζην δηάιεηκκα θαη θξπψζεη πάιη, θαζψο ιφγσ ηψζεσλ βξηζθφηαλ 

αξθεηέο θνξέο ππφ αλάξξσζε. Άιιεο θνξέο πάιη έβγαηλε κφλνο ηνπ ζην δηάιεηκκα 

θαη αλαδεηνχζε θίινπο ή ζπκκαζεηέο απφ άιιεο ηάμεηο θαη ηκήκαηα.  Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ππήξμε κία πεξίπησζε φπνπ ν καζεηήο δελ πξνζήιζε γηα 

κάζεκα ζην ΓΔ γηαηί δελ είρε αγνξάζεη ην ηεηξάδην γηα ηηο λφηεο πνπ ηνπο είρε 

δεηήζεη ε θαζεγήηξηα κνπζηθήο θαη δελ ήζειε λα πάεη ζην κάζεκα ρσξίο απηφ. Απηφ 

ήηαλ έλα δείγκα ησλ εκκνλψλ απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη λα ηνλ ηαιαηπσξνχλ θαη λα 

κεηψλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ιήθζεθε ππφςε θαηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ.  

Αξθεηέο θνξέο νη θαζεγεηέο θαη ε Γηεπζχληξηα ζρνιίαζαλ πσο ηελ πξνεγνχκελε 

ζρνιηθή ρξνληά είρε θάλεη πνιιέο απνπζίεο, ζε αληίζεζε κε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2014-

15 πνπ έθαλε πνιχ ιηγφηεξεο, θπξίσο γηα ιφγνπο πγείαο. Ζ εμέιημε ηνπ καζεηή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ππήξμε ζπλερήο. Σα 

πςειά φκσο επίπεδα ζηξεο, ε έιιεηςε πξνζαξκνγήο ζε θαηαζηάζεηο πίεζεο θαη νη 

δπζθνιίεο ζηελ θηλεηνπνίεζε, έζεηαλ θξαγκνχο ζηελ πξφνδν ηνπ θαη ζε φια φζα 

κπνξνχζε λα επηηχρεη. Έλα ελδηαθέξνλ ζρφιην πνπ έθαλε κία ιακβάλνληαο 

πξσηνβνπιία θαη απεπζπλφκελνο ζηε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαιείκκαηνο ήηαλ: «Θα δσ θαη πσο κηιάλε θαη ζπκπεξηθέξνληαη ηα άιια παηδηά, πνπ 

έξρνκαη ζην ζρνιείν». Απηφ ην ζρφιην ππήξμε πνιχ ζεκαληηθφ. Ήηαλ έλα είδνο 

εζσηεξηθνχ κνλφινγνπ πνπ έθαλε ν καζεηήο ζηα πιαίζηα ηεο σξίκαλζεο θαη 

πξνζσπηθήο ηνπ εμέιημεο. Θα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κία πξνζπάζεηα θαη 

ηαπηφρξνλα έλα παξάδεηγκα ελδνβνιήο ιεηηνπξγηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Έλαο άλζξσπνο ε παξέα ηνπ νπνίνπ θάλεθε λα αξέζεη ζηνλ καζεηή, ήηαλ ε 

ζπκκαζήηξηα ηνπ Δ. Ζ Δ. ήηαλ απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ηνλ Άγην Γνκίληθν. Ήξζε 

ζηελ Διιάδα ζε πνιχ κηθξή ειηθία θαη γλσξίδεη αξθεηά θαιά ειιεληθά. ην ΓΔ 

εκπινχηηδε ην ιεμηιφγην ηεο. Δίρε βέβαηα πξνθνξά αιιά ήηαλ θαηαλνεηή. Δπξφθεηην 
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γηα έλαλ έμππλν θαη δξαζηήξην άλζξσπν. Γνχιεπε ζε θαθελείν. Ήηαλ άγακε, ρσξίο 

παηδηά. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο θαηλφηαλ λα ηνλ δηαζθεδάδεη πνιιέο θνξέο, κε ηελ 

επζχηεηα θαη ηα αζηεία ηεο, θπξίσο φηαλ ηα αζηεία δελ ζηξεθφηαλ πξνο εθείλνλ. 

Δθείλε ήηαλ πξνζεθηηθή απέλαληη ζηνλ καζεηή θαη δελ ηνπ κηινχζε απφηνκα. Ζ 

κεηέξα ηνπ καζεηή  έθαλε παξέα κε ηελ Δ. ζηα δηαιείκκαηα θαη θάπνηεο θνξέο 

θαζφηαλ δίπια ηεο ζην κάζεκα. Τπήξμε ινηπφλ έλα άηνκν κε ην νπνίν ν καζεηήο 

αηζζαλφηαλ πην νηθεία.  

Άιινη δχν ζπκκαζεηέο ηνπ ππφ παξαηήξεζε καζεηή (εκπιεθφκελνη ελήιηθεο) 

ήηαλ ν θχξηνο  Π. θαη ε θπξία Β. νη νπνίνη θαζφληνπζαλ ζηαζεξά ζην ίδην ζξαλίν 

(δεμηά απφ ηελ έδξα ησλ θαζεγεηψλ). Ήηαλ παξφκνηαο ειηθίαο, γχξσ ζηα 60 θαη 

θαηλφληνπζαλ λα έρνπλ παξφκνηα ελδηαθέξνληα (έρνπλ θαη νη δχν ηνπο ζπληξφθνπο 

ηνπο, παηδηά, εγγφληα, θηήκαηα θηι.) θαη λα «κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα». Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ε θνηηήηξηα θαζφηαλ θνληά ηνπο. Σεο άξεζε ε παξέα ηνπο γηαηί 

ήηαλ άλζξσπνη κε θνπιηνχξα, φπνπ κπνξνχζε θάπνηνο λα ζπλνκηιήζεη καδί ηνπο γηα 

πνιιά ζέκαηα. Γλψξηδαλ λα αθνχλ, ήηαλ ήπηνη ραξαθηήξεο αιιά είραλ θαη ην ζάξξνο 

ηεο γλψκεο ηνπο. Ο καζεηήο θαζφηαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζεηξά ησλ ζξαλίσλ (δεμηά απφ ηελ έδξα ησλ θαζεγεηψλ) κάιινλ γηαηί θαζφηαλ θαη ε 

θνηηήηξηα. ηηο αξρέο θαζφηαλ ζηελ απέλαληη ζεηξά ζξαλίσλ, αξηζηεξά απφ ηελ έδξα 

ησλ θαζεγεηψλ καδί κε ηε κεηέξα ηνπ. ηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζεθαλ κφληκα ζηελ 

αξηζηεξή πιεπξά. Ζ ζέζε πνπ θαζφηαλ θάζε καζεηήο κέζα ζηελ ηάμε είρε πιένλ 

ζηαζεξνπνηεζεί. Ζ Δ. απφ ηελ Βελεδνπέια θαζφηαλ ζηαζεξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζξαλίν ζηε ζεηξά ησλ ζξαλίσλ απέλαληη απφ ηελ έδξα ησλ θαζεγεηψλ. Καη ιφγσ 

πξνζσπηθφηεηαο ήηαλ θαλεξφ φηη ήζειε λα μερσξίδεη θαη λα θαηαιακβάλεη αξθεηφ 

δσηηθφ ρψξν. Οη κφλεο θνξέο πνπ άιιαδε ζέζε είλαη αλ ην δεηνχζε θάπνηνο 

θαζεγεηήο ή αλ έπξεπε λα αιιάμνπλ αίζνπζα σο ηάμε. Σηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο 

δεκηνπξγήζεθε κηα πην δεζηή αηκφζθαηξα πνπ ζχκηδε ηάμε θαη ε νκάδα είρε αξρίζεη 

λα «δέλεηαη». 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, ηηο πξψηεο εβδνκάδεο, ε Δ. απφ ηελ Βελεδνπέια θαη 

ε θπξία Β. ζπλήζσο δελ αιιειεπηδξνχζαλ κεηαμχ ηνπο. Ζ θπξία Β. θνπβέληηαδε κε 

ηνλ θχξην Π. ή κε ηε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα. Απφ ηα Υξηζηνχγελλα φκσο θαη κεηά ε 

θπξία Β. θαη ε Δ. άξρηζαλ λα θνπβεληηάδνπλ ζηα δηαιείκκαηα, λα αθεγνχληαη 

ηζηνξίεο απφ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα θαη λα αλαθέξνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Ο  

καζεηήο, ε κεηέξα ηνπ, ν θχξηνο Π. θαη ε θνηηήηξηα, πνιιέο θνξέο ζπκκεηείραλ ζηε 
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ζπδήηεζε ρακνγειψληαο θαη ζρνιηάδνληαο. Ήηαλ έλα πνιχ σξαίν θιίκα: 

«Δξρφληνπζαλ νη ζπκκαζεηέο πην θνληά». Κπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. Απηφ 

βέβαηα είλαη αμηνζεκείσην γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε ήηαλ ε δεχηεξε ρξνληά θνίηεζεο γηα 

ην ηκήκα θαη πνιιέο θνξέο νη καζεηέο έδηλαλ ηελ αίζζεζε πσο θέηνο γλσξίδνληαλ 

γηα πξψηε θνξά. Ίζσο εθέηνο «γλσξίζηεθαλ νπζηαζηηθά»…  

 

Υσξνηαμηθή ελζσκάησζε 

Ζ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία παξαθνινχζεζε καζήκαηα ν καζεηήο ηηο 

πεξηζζφηεξεο εκέξεο ήηαλ ε βαζηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ, ε 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ Ζ/Τ θαη αίζνπζεο άιισλ 

ηκεκάησλ. Σν ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ  παξαθνινπζνχζαλ καζήκαηα ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ήηαλ 6 ζπλνιηθά ζηνλ αξηζκφ: 2 άλδξεο θαη 4 γπλαίθεο. Σα 

ζξαλία ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζε ζρήκα αλάπνδν «Π» θαη ζηελ θνξπθή βξηζθφηαλ ε 

έδξα ηνπ θαζεγεηή ζην ίδην επίπεδν κε ηνπο καζεηέο (Barisone, 2015, Graziano, 

2015, Soro, 2015).  

ηα πξψηα καζήκαηα ν καζεηήο θαζφηαλ ζε έλα ζξαλίν αξηζηεξά ηεο έδξαο ηνπ 

θαζεγεηή θαη πνιχ θνληά ηνπ. Μαδί ηνπ ζην ζξαλίν ζηα αξηζηεξά, θαζφηαλ ε κεηέξα 

ηνπ ε νπνία επίζεο παξαθνινπζεί καζήκαηα ζην ΓΔ Καιακάηαο ζηελ ίδηα ηάμε. 

Παξαηεξψληαο κε κηα πξψηε καηηά ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπ παηδηνχ, βιέπνπκε 

πσο είλαη κία αξθεηά κεγάιε αίζνπζα κε πνιιά ζξαλία (Πξψην θαξίθεκα Αίζνπζαο 

Β2). Οη καζεηέο θαη ν θαζεγεηήο/-ηξηα είλαη δσγξαθηζκέλνη κε ξνδ θχθιν. Ο ππφ 

παξαηήξεζε καζεηήο είλαη δσγξαθηζκέλνο κε θφθθηλν θχθιν θαη ε παξαηεξήηξηα 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα είλαη δσγξαθηζκέλε κε πξάζηλν θχθιν. Ζ παξαηεξήηξηα 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζηα πξψηα καζήκαηα θαζφηαλ ζηελ αθξηβψο απέλαληη γσλία 

απφ ηνλ ππφ παξαηήξεζε καζεηή, γηα λα έρεη θαιχηεξε νξαηφηεηα ηφζν ηνπ παηδηνχ 

φζν θαη ησλ ππνινίπσλ αηφκσλ ζηελ αίζνπζα. Ο ππφ παξαηήξεζε καζεηήο θαζφηαλ 

ζε έλα ζξαλίν αξηζηεξά ηεο έδξαο ηνπ θαζεγεηή θαη πνιχ θνληά ηνπ. Μαδί ηνπ ζην 

ζξαλίν ζηα αξηζηεξά, θαζφηαλ ε κεηέξα ηνπ ε νπνία επίζεο παξαθνινπζεί καζήκαηα 

ζην ΓΔ Καιακάηαο ζηελ ίδηα ηάμε. Έλα πξψην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν καζεηήο 

ήζειε λα βξίζθεηαη θνληά ζηνλ εγέηε ηεο αίζνπζαο, ηνλ εθάζηνηε δηδάζθνληα, αθνχ 

έρεη λα επηιέμεη πνιιέο ζέζεηο λα θαζίζεη. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κεηά ηελ 
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πξψηε ακεραλία ηνπ καζεηή, ήξζε ε ζηηγκή φπνπ δήηεζε ν ίδηνο απφ ηε 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα λα θαζίζεη δίπια ηνπ.  

Παξαηεξείηαη επίζεο πσο ηα ζξαλία ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζε ζρήκα «Π» θαη ζηελ 

θνξπθή βξηζθφηαλ ε έδξα ηνπ θαζεγεηή ζην ίδην φκσο επίπεδν κε ηνπο καζεηέο. 

Πίζσ αθξηβψο απφ ηελ έδξα ηνπ θαζεγεηή βξηζθφηαλ ν πίλαθαο θαη πάλσ αθξηβψο 

απφ ηνλ πίλαθα βξηζθφηαλ ε εηθφλα ηεο Παλαγίαο πνπ θξαηά ζηα ρέξηα ηεο ηνλ 

Υξηζηφ. Έηζη φπσο βιέπνπκε ηελ αίζνπζα, ζηνλ ηνίρν αξηζηεξά βξηζθφηαλ κία 

κεγάιε ζεηξά απφ παξάζπξα ελψ ζηνλ απέλαληη ηνίρν ήηαλ θνιιεκέλα ραξηφληα κε 

θσηνγξαθίεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ απφ ην πξνεγνχκελν έηνο πνπ είραλ πάεη 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. Παξφκνηα, ζηνλ ηνίρν πίζσ απφ ηελ έδξα ηνπ θαζεγεηή, 

βξηζθφηαλ θνιιεκέλα ρξσκαηηζηά θεληδφι κε θσηνγξαθίεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ 

απφ ην πξνεγνχκελν έηνο πνπ είραλ πάεη εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. ηνλ ηνίρν αξηζηεξά 

ηεο πφξηαο θαη απέλαληη απφ ηελ έδξα ηνπ θαζεγεηή, βξηζθφηαλ κία βηβιηνζήθε 

κεηαιιηθή ρξψκαηνο γθξη πνπ έρεη κέζα δηάθνξα παιηά ραξηφληα, ρξψκαηα, βηβιία 

θαη άιια πιηθά ρεηξνηερλίαο θαη ζξαλία πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ. Κνληά ζηελ 

πφξηα ππήξρε θαη έλαο θαιφγεξνο γηα λα θξεκάλε ηα παλσθφξηα, έλα θαιαζάθη 

ζθνππηδηψλ θαη έλα κεγαιχηεξν κεηαιιηθφ θαιάζη ζθνππηδηψλ. Αμίδεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί πσο ν ηνίρνο απέλαληη απφ ηνλ ηνίρν κε ηα παξάζπξα θαη ν ηνίρνο απέλαληη 

απφ ηελ έδξα ηνπ θαζεγεηή ήηαλ δσγξαθηζκέλνη κε γθξάθηηη πνπ απεηθφληδαλ ηνπία 

κε θνίληθεο θαη είραλ θαη ραξηφληα θνιιεκέλα κε δσγξαθηέο πάλσ ηνπο.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ 2014-2015 ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο γηλφληνπζαλ πνιιέο θνξέο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. 

Πνιιέο θνξέο νη καζεηέο δελ γλψξηδαλ ζε πνηα αίζνπζα ζα βξηζθφληνπζαλ κεηά ην 

δηάιεηκκα θαη εάλ έπξεπε λα πάξνπλ καδί ηνπο ηα πξάγκαηα ηνπο. Απηφ δπζθφιεπε 

θαη αλαζηάησλε ηφζν ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ππεχζπλνπο. Απηφ ζπλέβαηλε ιφγσ ειιείςεσλ ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. 
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4. Δηδηθή Γηδαθηηθή-  ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε  

Ζ δηδαθηηθή σο επηζηήκε απνηειεί θιάδν ηεο παηδαγσγηθήο θαη ην αληηθείκελν ηεο 

είλαη ηα πξνβιήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Ratichius θαη αξγφηεξα ηνλ J. Comenius. Ζ εηδηθή 

δηδαθηηθή απνηειεί θιάδν ηεο γεληθήο δηδαθηηθήο θαη αζρνιείηαη κε επηκέξνπο 

πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο, φπσο ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξίεο. Ζ εηδηθή δηδαθηηθή αμηνπνηεί εμεηδηθεπκέλεο 

έλλνηεο γηα λα πξνζεγγίζεη θαη λα νξγαλψζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεηψλ κε ΔΔΑ. Ο φξνο καζεηέο κε ΔΔΑ αθνξά εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο εμαηηίαο ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, 

ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ (Γξνζηλνχ, 2014α, 

ζ.2). 
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ρέδην ΑΓΔΠΔΑΔ κε έκθαζε νξηζκέλε αλαπηπμηαθή πεξηνρή από ηνπο ζηόρνπο 

ηεο εηνηκόηεηαο  

Ζ πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε εληάζζεηαη ζηε Γεληθή Δλφηεηα ηνπ ΠΑΠΔΑ ε 

νπνία νλνκάδεηαη Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα απνηειψληαο ηνλ εηήζην ζηφρν γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή. Ζ ζπγθεθξηκέλε  δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα απνηέιεζε θαη 

αίηεκα ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη δήισζαλ πσο ν καζεηήο έρεη κεγάιε αγσλία φηαλ ζέιεη 

λα απνθηήζεη θάπνην αληηθείκελν πνπ ηνπ έρνπλ ππνζρεζεί, ζηξεζάξεηαη, κπνξεί λα 

γίλεη εμαηξεηηθά επίκνλνο κε έλαλ πεξίεξγν ηξφπν: θαηεβάδεη ην βιέκκα θαη δελ κηιά, 

θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Μεζνπξφζεζκν ζηφρν ηεο παξέκβαζεο ζηελ ΔΑΔ 

απνηέιεζαλ ε δεχηεξε ελφηεηα ηεο πεξηνρήο «πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε»: 

«Δλδηαθέξνλ γηα κάζεζε». Δπξφθεηην γηα έλα ζπλεζηαικέλν λεαξφ ελήιηθα, ν νπνίνο 

ηα ηειεπηαία φκσο ρξφληα ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο έρεη αξρίζεη λα «σξηκάδεη» θαη 

λα απνθηά ηελ εηθφλα παηδηνχ εθεβηθήο ειηθίαο. Καηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ειήθζεζαλ ππφςε ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζηνηρεία ηνπ 

καζεηή. ηα δπλαηά ζεκεία ζα νηθνδνκεζεί ην ΑΓΔΠΔΑΔ, π.ρ. απνπζία επηζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, θαιέο βαζηθέο αλαγλσζηηθέο θαη αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο, θαιφο 

πξνζαλαηνιηζκφο θαη αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ, ηθαλνπνηεηηθή αθνπζηηθή θαη νπηηθή 

κλήκε, είλαη γηνο ηεξέα θαη έρεη εκπεηξίεο λα βνεζά ηνλ παηέξα ηνπ θαηά ηελ 

επηηέιεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ. Σα αδχλακα ζηνηρεία φπσο ηάζε γηα απνκφλσζε, 

γλσζηηθά ειιείκκαηα, ρακειέο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζε 

λέεο ζπλζήθεο θαη δπζθνιίεο ζε επίπεδν δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο, ειήθζεζαλ επίζεο 

ππφςε.  

Έγηλε πξνζπάζεηα γηα ζηήξημε θαη εξγαζία πάλσ ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν καθξνπξφζεζκφο ζηφρνο ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο, φπνπ νη δπζθνιίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

απνηεινχλ ην βαζηθφ αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Παξάιιεια, κέζα 

απφ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο πξνεπαγγεικαηηθήο 

εηνηκφηεηαο, φπσο ε απφθηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο (π.ρ. ζπλέπεηα), 

ιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν ηεο ηάμεο ή εξγαζίαο (π.ρ. πεηζαξρία ζε 

θαλφλεο), ζπλαηζζεκαηηθή θαη πξνζσπηθή επάξθεηα αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία (π.ρ. 

λα είλαη πεξηπνηεκέλνο), γλσξηκία θαη επαθή κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (π.ρ. γλσξηκία 

κε επαγγέικαηα) θαη απφθηεζε ηερληθψλ πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. λα 

ρξεζηκνπνηεί κε αζθάιεηα απιά εξγαιεία) δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα αηζζαλζεί 
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θνηλσληθή απνδνρή θαη λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνλ νινθιεξψζνπλ σο άηνκν 

θαζψο καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα εκη-απηνλνκεζεί κε ηελ απφθηεζε 

πξνζηαηεπφκελεο εκη-απαζρφιεζεο, λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ 

ην γεληθφ θαιφ θαη λα εληαρζεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν αλήθεη.  Παξάιιεια, 

κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, επηζθέςεησλ ζε κνπζεία 

θαη εθζεζηαθνχο ρψξνπο, κεηαθίλεζε κε κέζα αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο) δφζεθε ε 

επθαηξία θαιιηέξγεηαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Ζ άηππε αμηνιφγεζε ηνπ ππφ κειέηε λεαξνχ ελήιηθα ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ ηνπ ηζηνξηθφ, ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) δηδαζθαιία πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ κε έκθαζε 

ηελ πξνζηαηεπφκελε εκηαπαζρφιεζε. Γεδνκέλνπ ηνπ λνεηηθνχ ηνπ δπλακηθνχ: 

κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ηεο δηπιήο δηάγλσζεο: ςπρσζηφκνξθε δηαηαξαρή, ηεο 

ειηθίαο ηνπ: πξφθεηηαη γηα έλα λεαξφ ελήιηθα 24 εηψλ, θαη ησλ δπζθνιηψλ 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, νη νπνίεο δπζθνιεχνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ, δφζεθε δηδαθηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ «πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε». Ζ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο απνηειεί ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ζα ππνζηεξηρηεί ν 

λεαξφο ελήιηθαο κε ΔΔΑ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο κε θαηάιιειεο ζηνρεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

είλαη ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή πεξηνρή γηα ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ησλ παηδηψλ, 

θαζψο ε ηδέα πνπ έρεη ην παηδί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (self concept), ε απνδνρή ή κε 

ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη αλαπεξηψλ, ε απνδνρή ή κε άιισλ πξνζψπσλ επεξεάδνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ην είδνο θαη ην βαζκφ ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ πξνζαξκνγήο θαη θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ηεο καζεζηαθήο ηνπ 

εηνηκφηεηαο. Ζ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ ελφο παηδηνχ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ηνπο άιινπο βνεζά ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο 

θίλεηξα γηα ηελ εμεξεχλεζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε επίπεδν πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο θαη δηεχξπλζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ηνπ ζρέζεσλ. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αζθπθηηθή θαζνδήγεζε ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα 

απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε, ε νπνία ηειηθά δηεπθνιχλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ζπλδέεηαη κε θίλεηξα γηα απηφλνκε δξάζε. Οη επηκέξνπο 
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πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα επηθεληξσζεί ε εηδηθή δηδαθηηθή εξγαζία ζην λεαξφ ελήιηθα 

είλαη ην «Δλδηαθέξνλ γηα κάζεζε». Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε επεξεάδεηαη θαη 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ χπαξμε ή απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε, θαζψο ην 

ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε απμάλεη ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ ζε ζεκείν ηέηνην πνπ λα 

δηακνξθψλεηαη κηα δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ. Έλα 

άηνκν κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο θηλεηνπνηείηαη 

ζπλαηζζεκαηηθά κέζσ ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε θαη ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε 

πξνζνρή ηνπ. Οη δεμηφηεηεο πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζνχλ κέζσ ησλ δηδαθηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε κε 

δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο αλαθέξνληαη ζηα γλσζηηθά ελδηαθέξνληα 

θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009). 

Ζ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηνπ Πιαηζίνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (Π.Α.Π.Δ.Α.). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

καζεηήο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πξνζεγγίζηεθε κε θξηηήξην ηελ 

παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζνβαξψλ δπζθνιηψλ ζηε κάζεζε κε έλα δνκεκέλν 

δηαζεκαηηθφ δηδαθηηθφ πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο. ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο αλαπηχρζεθαλ επέιηθηεο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηνπ. Ο καζεηήο ππνζηεξίρζεθε 

ζηελ νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

αδπλακηψλ ηνπ, ζηελ αλάπηπμε πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Γξνζηλνχ, 2007).  

Κξίλεηαη αλαγθαία ε εηδηθή δηδαθηηθή εξγαζία θαη ην πξφγξακκά ηνπ έπξεπε λα 

είλαη ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ, δνκεκέλν γηα λα κπνξέζεη λα βειηησζεί ε έληαμε ηνπ ζηα 

νκαδηθά θαη αηνκηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινπζεί ζην ρνιείν Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο Καιακάηαο, αιιά θαη ε έληαμε ηνπ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ηεο πφιεο 

ζηελ νπνία δεη κέζσ ηεο εκηαπηφλνκεο απαζρφιεζεο. 

 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη ζην εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην πξόγξακκα 

ΔΑΔ 

Ζ εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε μεθίλεζε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 έιεμε ζηηο 28 

Απξηιίνπ 2015, απνηειείην απφ 8 εηδηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, θαη πινπνηήζεθε 

θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε 158 σξψλ. Σν πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην νπνίν 
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ππνζηεξίδακε ηνλ ελήιηθν καζεηή ήηαλ αηνκηθφ κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

θαη άκεζε δηδαζθαιία έλαο πξνο έλαο πξνο έλα εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο, ή/θαη  

κηθξννκαδηθφ ζε ζρέζε έλαο πξνο 2-3 καζεηέο κέζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ εληαγκέλνο 

ν καζεηήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο (Barisone, 2015, Soro, 2015). Ζ εηδηθή δηδαθηηθή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα Ζ/Τ, ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ζην θπιηθείν ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηηο αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ θαζψο θαη ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζηε 

πφιε ηεο Καιακάηαο.  

Αθνινπζήζεθε κία νξηζκέλε δηαδηθαζία κε ινγηθή ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδεη  

κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΑΠ) θαη ηα Γηαζεκαηηθά Δληαία Πιαίζηα 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) ηνπ ΠΑΠΔΑ. χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ζην 

βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ (Γξνζηλνχ & ζπλ.,2009, ζ.28-43) ε δηαδνρή ησλ 

νδεγηψλ ήηαλ θαηαλνεηή, ηα ζηνηρεία ηεο δηαδνρήο ήηαλ δνκηθά ζπλδεδεκέλα θαη 

νδεγνχζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δεμηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2013, 

ζ.27-35), ε απνθηεκέλε δεμηφηεηα κπήθε ζε ηεξαξρία δεμηνηήησλ, ην πξφγξακκα 

ελέπηπηε ζηε ζπλνιηθή θαη βησκέλε εκπεηξία θαη ε αξρηθή θαηεπζπλφκελε απφ ηελ 

εθπαηδεπφκελε εηδηθή παηδαγσγφ θαζνδήγεζε νδεγνχζε ην καζεηή ζηελ αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ απηνλνκίαο. Ήηαλ εληαμηαθφ κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηελ νκαιή έληαμε θαη 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ καζεηή ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο θαη 

ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. χκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ απνηππψλεηαη ζην 

βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο κε Γξαζηεξηφηεηεο 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, ζ.28-43) αθνινπζήζεθε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα. 

Βαζίζηεθε ζηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ, αιιά ιήθζεθε ππφςε θαη ην 

καζεζηαθφ επίπεδν ηνπ. Έλα πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ζνβαξψλ ειιεηκκάησλ ζε επίπεδν 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο (Γξνζηλνχ, 2014). 

Σν 1
ν
 Βήκα, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 16 Γεθεκβξίνπ 2014 έσο 22 Ηαλνπαξίνπ 

2015. Ο εηδηθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο ήηαλ «λα ελδηαθέξεηαη λα κάζεη θαηλνχξγηα 

πξάγκαηα».  Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο/ Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά. 

Σν 2
ν
 Βήκα, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 23 Ηαλνπαξίνπ έσο 20 Φεβξνπαξίνπ 2015. Ο 
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εηδηθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο ήηαλ «λα δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε θαη λα 

βειηηψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη επηζθέςεηο ζε πνιηηηζηηθνχο  ρψξνπο».  Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη 

αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Δπαγγεικαηηθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο/ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά/ Πξνζαξκνγή ζην Πεξηβάιινλ. 

Σν 3
ν
 Βήκα, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 21 Φεβξνπαξίνπ έσο 20 Μαξηίνπ 2015. Ο 

εηδηθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο ήηαλ «λα δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε θαη λα 

βειηηψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη εθκάζεζεο δεμηνηήησλ πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο». Οη πεξηνρέο 

ππνζηήξημεο ήηαλ νη αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο/ Πξνεπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο/ Πξνζαξκνγή 

ζην Πεξηβάιινλ. 

Σν 4
ν
 Βήκα, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 23 Μαξηίνπ έσο 22 Απξηιίνπ 2015. Ο εηδηθφο 

δηδαθηηθφο ζηφρνο ήηαλ «λα δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε θαη λα βειηηψλεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

εθκάζεζεο δεμηνηήησλ πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο». Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο 

ήηαλ νη αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο/ Πξνεπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο/ Πξνζαξκνγή 

ζην Πεξηβάιινλ. 

Σν 5
ν
 Βήκα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 22 Απξηιίνπ έσο 22 Μαΐνπ  2015. Ο εηδηθφο 

δηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη «λα δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε θαη λα βειηηψλεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

εθκάζεζεο δεμηνηήησλ πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο». Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο 

είλαη νη αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο/ Πξνεπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο/ Πξνζαξκνγή 

ζην Πεξηβάιινλ. 

Σν 6
ν
 Βήκα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 23 Μαΐνπ έσο  20 Ηνπλίνπ 2015. Ο εηδηθφο 

δηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη «Να δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε θαη λα βειηηψλεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο εθκάζεζεο δεμηνηήησλ πξνεπαγγεικαηηθήο 

εηνηκφηεηαο θαη θνηλσληθνπνίεζεο». Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο είλαη νη αθφινπζεο: 

πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Φπρνθηλεηηθφηεηα/ 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο/ Πξνεπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο/ Πξνζαξκνγή 
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ζην Πεξηβάιινλ. 

Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη βήκαηα (task analysis) 

Ο Υξεζηάθεο (2013) ζην βηβιίν ηνπ “Πξνγξάκκαηα θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο 

γηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζνβαξέο δπζθνιίεο κάζεζεο” 

αλαθέξεηαη εθηελψο ζηελ αλάιπζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Με βάζε απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εηδηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Ζ πξψηε ζηηο 17 Μαξηίνπ 

2015, αθνξνχζε λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζπλέληεπμεο εξγαζίαο κέζα απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε νκηιίαο κε ζέκα ηε «πλέληεπμε Δξγαζίαο». Ζ δεχηεξε εηδηθή 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 27 Μαξηίνπ 2015, αθνξνχζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν 

καζεηήο φηη νη άιινη άλζξσπνη εξγάδνληαη θαη λα αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ηα 

βαζηθά επαγγέικαηα, κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Ζ ηξίηε εηδηθή δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ζηηο 27 Μαξηίνπ 2015, αθνξνχζε λα αλαγλσξίδεη ν καζεηήο ηα εξγαιεία 

δνπιεηάο βαζηθψλ επαγγεικάησλ θαη λα ηαπηίδεη ηα εξγαιεία κε ην θαηάιιειν 

επάγγεικα, κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Ζ ηέηαξηε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε 

ζηηο 27 Μαξηίνπ 2015, αθνξνχζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν καζεηήο ηε ζπνπδαηφηεηα 

λα εξγάδεηαη έλαο άλζξσπνο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα δεη κία 

αμηνπξεπή δσή, κέζα απφ ηελ  παξαθνινχζεζε Ζκεξίδαο κε ζέκα ηε δηαιεθηηθή 

ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε ην αλαπεξηθφ θίλεκα ζηελ Καιακάηα ζηηο 27 

Μαξηίνπ 2015. Ζ πέκπηε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 2 Απξηιίνπ 2015, 

αθνξνχζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν καζεηήο φηη απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο 

θαη γλψζεηο γηα θάζε επάγγεικα κέζα απφ ζθίηζα πνπ απεηθνλίδνπλ ηα βαζηθά 

επαγγέικαηα, κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Ζ έθηε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε 

ζηηο 3 Απξηιίνπ 2015, αθνξνχζε λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο 

θαη ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζπλέληεπμεο εξγαζίαο κέζα ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, κέζα απφ νπηηθνπνηεκέλν πιηθφ ζε ληνζηέ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ έβδνκε 

θαη φγδνε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 28 Απξηιίνπ 2015, ηελ δεχηεξε θαη ηξίηε 

δηδαθηηθή ψξα αληίζηνηρα, αθνξνχζαλ λα καζαίλεη ν καζεηήο γηα ηα επαγγέικαηα 

πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, κέζα απφ ηελ γλσζηηθή κεραλή: «Σν Παπνπηζφθνπην κε ηηο 

Αγγειίεο», κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ησλ Ζ/Τ ηνπ ΓΔ Καιακάηαο.  

ην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ε κεζνδνινγία παξέκβαζεο 

νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ δηδαθηηθή 



 

68 

 

αιιειεπίδξαζε (εθπαηδεπηηθφο-καζεηήο/-έο). Αλάινγα κε ην ζηφρν, ε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε κπνξεί λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε (έλαο πξνο έλαλ) ή κηθξννκαδηθή (έλαο 

πξνο δπν, έλαο πξνο ηξεηο, έλαο πξνο ηέζζεξηο). Γεχηεξνλ, ηα βήκαηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζηνρεπκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Αλάινγα κε ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν νξίδνληαη θαη ηα βήκαηα επεηδή 

είλαη αδχλαην νη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη έλαο δηδαθηηθφο ζηφρνο λα δηδαρηνχλ 

φιεο καδί. Ο ζηφρνο κπνξεί λα ηεκαρίδεηαη θαηά πεξίπησζε ζε κηθξά θνκκάηηα-

βήκαηα (Σask analysis). Σα βήκαηα πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρηθή ζεηξά, αλάινγα κε ηε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ. Πάληα ε 

θαηαγξαθή αξρίδεη απφ ηα πην εχθνια θαη πξνρσξεί ζηα δπζθνιφηεξα. Σν πξψην 

βήκα πξέπεη λα είλαη εχθνιν, ψζηε λα ην πεηπραίλνπλ ηα παηδηά. Σν ηειεπηαίν ηείλεη 

λα ηαπηίδεηαη κε ην δηδαθηηθφ ζηφρν. Καλέλα βήκα δελ κπνξεί λα δηδάζθεηαη ρσξίο λα 

έρεη θαηαθηεζεί ην πξνεγνχκελν (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, ζ.30-31). Με βάζε ηελ 

αλάιπζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εηδηθέο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο. 

Ζ πξψηε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015, αθνξνχζε λα 

θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο θαη ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα 

κίαο ζπλέληεπμεο εξγαζίαο κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε νκηιίαο κε ζέκα ηε 

«πλέληεπμε Δξγαζίαο». Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη αθφινπζεο: 

πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά/ 

Πξνζαξκνγή ζε Πεξηβάιινλ/ Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ 

πεξηειάκβαλε ηελ εηζεγήηξηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, θάθειν ζεκεηψζεσλ ηεο εκεξίδαο, 

ζηπιφ, βηληενπξνβνιέα, κηθξφθσλν εηζεγήηξηαο, θνξεηφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, 

ζηπιφ παξνπζίαζεο. Ζ επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ βήκαηνο θαζνξηδφηαλ απφ ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη απαηηείηαη θαιή πξνεηνηκαζία απφ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

πξηλ απφ κία ζπλέληεπμε εξγαζίαο θαη ηη ζπκπεξηθνξέο πξέπεη λα επηδείμεη γηα λα έρεη 

πηζαλφηεηεο λα επηιεγεί γηα κία εξγαζία. Ζ ακνηβή ε νπνία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε 

ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή ήηαλ κεηθηή. πγθεθξηκέλα, 

ιεθηηθή: «Μπξάβν, Γ! Σα πήγεο πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: απαιφ ρηχπεκα ζηνλ ψκν, 

θαη άιιε: ηνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζην δηάιεηκκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο λα πάκε γηα θαγεηφ θαη αλαςπθηηθφ ζην κπνπθέ ηνπ μελνδνρείνπ. 

Ζ δεχηεξε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 27 Μαξηίνπ 2015, αθνξνχζε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ν καζεηήο φηη νη άιινη άλζξσπνη εξγάδνληαη θαη λα αλαγλσξίδεη 
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θαη λα νλνκάδεη ηα βαζηθά επαγγέικαηα, κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Οη 

πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε/ 

Φπρνθηλεηηθφηεηα/ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά/ Πξνζαξκνγή ζε Πεξηβάιινλ/ 

Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε καξθαδφξνπο, 

ραξηφλη θαη έλα ρεηξνπνίεην άικπνπκ κε ηίηιν: «Σν άικπνπκ κε ηα επαγγέικαηα» κε 

ζθίηζα ησλ βαζηθψλ επαγγεικάησλ ζηελ θνηλφηεηα: Φνχξλαξεο, Ηεξέαο, 

Εαραξνπιάζηεο, Ηαηξφο, Κεπνπξφο, Γάζθαινο θ.α.. Ζ επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ 

βήκαηνο θαζνξηδφηαλ απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη άιινη άλζξσπνη εξγάδνληαη θαη 

λα αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά επαγγέικαηα νινθιεξψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

ρξσκαηίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Ζ ακνηβή ε νπνία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ηα 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή ήηαλ κεηθηή. πγθεθξηκέλα, 

ιεθηηθή: «Μπξάβν, Γ! Σα πήγεο πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: Απαιφ ρηχπεκα ζηνλ ψκν 

θαη άιιε: Σνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζην δηάιεηκκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο λα πάκε καδί γηα ηζάη ή πνξηνθαιάδα ζην θπιηθείν ηνπ ΓΔ. 

Ζ ηξίηε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 27 Μαξηίνπ 2015, αθνξνχζε λα 

αλαγλσξίδεη ν καζεηήο ηα εξγαιεία δνπιεηάο βαζηθψλ επαγγεικάησλ θαη λα ηαπηίδεη 

ηα εξγαιεία κε ην θαηάιιειν επάγγεικα, κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Οη 

πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε/ Ννεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο/ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά/ Πξνζαξκνγή ζε Πεξηβάιινλ/ 

Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε ηε γλσζηηθή 

κεραλή «Σν θνπηί κε ηα επαγγέικαηα θαη ηα εξγαιεία ηνπο» (παπνπηζφθνπην), 

θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα βαζηθά επαγγέικαηα θαη ηα εξγαιεία ηνπο, καξθαδφξνπο, 

ραξηφλη. Ζ επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ βήκαηνο θαζνξηδφηαλ απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

εξγαιείσλ δνπιεηάο βαζηθψλ επαγγεικάησλ θαη λα ηαπηίδεη ηα εξγαιεία κε ην 

επάγγεικα, νινθιεξψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα ρξσκαηίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ. Ζ ακνηβή ε νπνία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη 

πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή ήηαλ κεηθηή. πγθεθξηκέλα, ιεθηηθή: «Μπξάβν, Γ! Σα πήγεο 

πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: Απαιφ ρηχπεκα ζηνλ ψκν θαη άιιε: Σνπ δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα ζην δηάιεηκκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα πάκε καδί 

γηα ηζάη ή πνξηνθαιάδα ζην θπιηθείν ηνπ ΓΔ. 

Ζ ηέηαξηε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 27 Μαξηίνπ 2015, αθνξνχζε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ν καζεηήο ηε ζπνπδαηφηεηα λα εξγάδεηαη έλαο άλζξσπνο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα δεη κία αμηνπξεπή δσή, κέζα απφ ηελ  παξαθνινχζεζε 
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Ζκεξίδαο κε ζέκα ηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε ην αλαπεξηθφ 

θίλεκα, κε εζηίαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε «Πξφγξακκα ΓΒΜ Αηφκσλ κε Βαξηέο 

Αλαπεξίεο θαη Πνιιαπιέο Αλάγθεο Δμάξηεζεο ζε Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο», ε νπνία 

δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κεΑ.) 

δηνξγαλψλεη Ζκεξίδα ζηε Καιακάηα ζηηο 27 Μαξηίνπ 2015 ζην Ξελνδνρείν Pharae 

Palace. Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε/ 

Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά/ Πξνζαξκνγή ζε Πεξηβάιινλ/ 

Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε ηνπο εηζεγεηέο 

ηνπ ζεκηλαξίνπ, βηληενπξνβνιέα, κηθξφθσλν, θνξεηφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. Ζ 

επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ βήκαηνο θαζνξηδφηαλ απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο λα εξγάδεηαη έλαο άλζξσπνο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα 

δεη κία αμηνπξεπή δσή. Ζ ακνηβή ε νπνία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληα θαη πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή ήηαλ κεηθηή. πγθεθξηκέλα, ιεθηηθή: 

«Μπξάβν, Γ! Σα πήγεο πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: απαιφ ρηχπεκα ζηνλ ψκν, θαη άιιε: 

ηνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζην δηάιεηκκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

λα πάκε γηα θαγεηφ θαη αλαςπθηηθφ ζην κπνπθέ ηνπ μελνδνρείνπ. 

Ζ πέκπηε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 2 Απξηιίνπ 2015, αθνξνχζε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ν καζεηήο φηη απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο γηα 

θάζε επάγγεικα κέζα απφ ζθίηζα πνπ απεηθνλίδνπλ ηα βαζηθά επαγγέικαηα, κέζα 

ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη αθφινπζεο: 

πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά/ 

Πξνζαξκνγή ζε Πεξηβάιινλ/ Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ 

πεξηειάκβαλε θάθειν κε ζθίηζα πνπ απεηθνλίδνπλ ηα βαζηθά θαη ην βηβιηνηεηξάδην 

καζεηή «πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε». Ζ επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ βήκαηνο 

θαζνξηδφηαλ απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη 

γλψζεηο γηα θάζε επάγγεικα νινθιεξψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα ρξσκαηίδεη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Ζ ακνηβή ε νπνία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληα θαη πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή ήηαλ κεηθηή. πγθεθξηκέλα, ιεθηηθή: 

«Μπξάβν, Γ! Σα πήγεο πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: απαιφ ρηχπεκα ζηνλ ψκν, θαη άιιε: 

ηνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζην δηάιεηκκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

λα πάκε καδί γηα ηζάη ή πνξηνθαιάδα ζην θπιηθείν ηνπ ΓΔ. 

Ζ έθηε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 3 Απξηιίνπ 2015, αθνξνχζε λα 

θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο θαη ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα 
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κίαο ζπλέληεπμεο εξγαζίαο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, κέζα απφ 

νπηηθνπνηεκέλν πιηθφ ζε ληνζηέ δξαζηεξηνηήησλ. Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη 

αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά/ Πξνζαξκνγή ζε Πεξηβάιινλ/ Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. Σν 

παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε ληνζηέ δξαζηεξηνηήησλ, θσηνγξαθίεο. Ζ επηηπρία 

ηνπ δηδαθηηθνχ βήκαηνο θαζνξηδφηαλ απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πξνεηνηκαζίαο 

θαη ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζπλέληεπμεο εξγαζίαο νινθιεξψλνληαο ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη λα ρξσκαηίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Ζ ακνηβή ε νπνία 

επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή ήηαλ 

κεηθηή. πγθεθξηκέλα, ιεθηηθή: «Μπξάβν, Γ! Σα πήγεο πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: 

απαιφ ρηχπεκα ζηνλ ψκν, θαη άιιε: ηνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζην δηάιεηκκα, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα πάκε καδί γηα ηζάη ή πνξηνθαιάδα ζην 

θπιηθείν ηνπ ΓΔ. 

Ζ έβδνκε θαη φγδνε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 28 Απξηιίνπ 2015, ηελ 

δεχηεξε θαη ηξίηε δηδαθηηθή ψξα αληίζηνηρα, αθνξνχζαλ λα καζαίλεη ν καζεηήο γηα 

ηα επαγγέικαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, κέζα απφ ηελ γλσζηηθή κεραλή: «Σν 

Παπνπηζφθνπην κε ηηο Αγγειίεο», κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ησλ Ζ/Τ ηνπ ΓΔ 

Καιακάηαο. Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή 

Οξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά/ Πξνζαξκνγή ζε 

Πεξηβάιινλ/ Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε ηε 

γλσζηηθή κεραλή «Σν Παπνπηζφθνπην κε ηηο Αγγειίεο», ην νπνίν ήηαλ ρσξηζκέλν ζε 

δχν δηακεξίζκαηα. Σν πξψην (αξηζηεξά) είρε εηθφλεο κε επαγγέικαηα θαη ην δεχηεξν 

(δεμηά) είρε απνθφκκαηα αγγειηψλ εχξεζεο εξγαζίαο απφ ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο 

πφιεο ηεο Καιακάηαο. Πεξηειάκβαλε επίζεο ην βηβιηνηεηξάδην καζεηή 

«πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε», ηνλ Ζ/Τ σο εληζρπηή (άθνπζκα κνπζηθήο) θαη ην 

χζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ (token economy system). Ζ επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ 

βήκαηνο θαζνξηδφηαλ απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη γηα λα βξεη θάπνηνο δνπιεηά είλαη 

λα καζαίλεη λα δηαβάδεη αγγειίεο εχξεζεο εξγαζίαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Έλαο 

αθφκε δηδαθηηθφο ζηφρνο ήηαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο γηα θάζε επάγγεικα 

απαηηνχληαη θαη δεηνχληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο εξγνδφηεο, δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο 

(πξνζφληα) εξγαζίαο κε ηνλ ππνςήθην εξγνδφηε, νινθιεξψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα 

θαη λα ρξσκαηίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Ζ ακνηβή ε νπνία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε 

ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή ήηαλ κεηθηή. πγθεθξηκέλα, 
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ιεθηηθή: «Μπξάβν, Γ! Σα πήγεο πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: απαιφ ρηχπεκα ζηνλ ψκν, 

θαη άιιε: ηνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα κεηά ηελ θάζε δηδαθηηθή ψξα λα αθνχζνπκε 

κνπζηθά θνκκάηηα ζην u-tube ελφο αγαπεκέλνπ ηνπ ηξαγνπδηζηή, ηνπ Υαηδεγηάλλε. 

Σνπ άξεζε πνιχ απηφ θαη θάλεθε λα ηνλ ραιάξσζε. Ζ ακνηβή ρνξεγήζεθε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ απφθηεζε ηξηψλ απηνθφιιεησλ αλά 

δξαζηεξηφηεηα. Απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ απηνθφιιεησλ γηα λα κάζεη ζηαδηαθά λα 

κελ εληζρχεηαη ακέζσο. Καη ηα ηξία δφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σν πξψην δφζεθε γηα ελίζρπζε ηνπ πφζν θαιά θαζφηαλ ζηε ζέζε 

ηνπ θαη ππήξμε ζπγθεληξσκέλνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ην δεχηεξν 

γηαηί ζπλεξγάδνληαλ αξκνληθά θαη ην ηξίην κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. Οη 

εληζρπηέο εκπινπηίζηεθαλ ζηελ φγδνε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη δελ ήηαλ 

κφλν ε πνξηνθαιάδα. Ο καζεηήο αληαπνθξίζεθε θαιά ζε απηφ. Κάζε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε (φγδνε θαη έλαηε) δηήξθεζε πεξίπνπ 20 ιεπηά. 

 

Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη δηαθνξνπνηεκέλα παηδαγσγηθά πιηθά θαη κέζα 

Σα πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην Βηβιηνηεηξάδην «πλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε». Σα εξγαιεία/ αληηθείκελα ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ ήηαλ ην χζηεκα 

αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ (token economy system), Σζάη/ πνξηνθαιάδα, Νηνζηέ 

δξαζηεξηνηήησλ, Παπνπηζφθνπην, Δηθνλίδηα επαγγεικάησλ θαη Ζκεξεζίνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σα βηβιία θαη αλαιψζηκα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: Φαιίδηα,  

Υαξηηά Α4, Βέιηξνλ, Υξσκαηηζηά ραξηφληα, Δηθφλεο, ζθίηζα, θσηνγξαθίεο 

καξθαδφξνπο. Ζιεθηξνληθά κέζα ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ ήηαλ ν Ζιεθηξνληθφο 

Τπνινγηζηήο, Φσηνγξαθηθή κεραλή, Δθηππσηήο, αθαηξνχκελνο εμσηεξηθφο δίζθνο 

Ζ/Τ. 

εκαληηθή ζέζε θαηέρεη ε γλσζηηθή κεραλή- παπνπηζφθνπην, ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ηξηζδηάζηαηα απφιπηα εμαηνκηθεπκέλα παηδαγσγηθά πιηθά, ε 

νπνία εμππεξεηεί ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ ππφ κειέηε παηδηνχ. Σν 

παπνπηζφθνπην δεκηνπξγείηε κε απιά πιηθά, κε θηλεηέο θάξηεο πνπ αλαπαξηζηνχλ 

εηθφλεο κέζα απφ ηα βηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Ζ γλσζηηθή κεραλή θαηαλνείηαη απζηεξά 

ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη απαηηεί ηελ ειάρηζηε δπλακηθή πνπ 

κπνξεί λα εθδειψζεη ην παηδί αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ. Απηέο δνκνχληαη 

ζην ρξφλν θαη ην ρψξν πνπ θαηαλνείηαη απφ ην παηδί θαη δηεπθνιχλεη ηελ απηνλνκία 
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ηνπ. χκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα αμηνινγεζεί παηδαγσγηθά 

ην απνηέιεζκα θαη απφ ηνλ κηθξφηεξν δηδαθηηθφ ζηφρν, πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

ζηελ παξέκβαζε ηεο εκεξήζηαο, εβδνκαδηαίαο θαη κεληαίαο εξγαζίαο (Γξνζηλνχ, 

2014b, ζ.2). Σα παπνπηζφθνπηα (shoe-boxes) απνηεινχλ κηα θαηλνηφκα 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαθηηθή πξνζζήθε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ, 

ησλ πιηθψλ θαη ησλ θαξηψλ, ζηελ πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο δνκεί ηνλ νξηζκέλν ρψξν ηνπ παπνπηζφθνπηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή ηνπ, ππνβνεζψληαο ηνλ λα δηαθξίλεη, λα ηαπηνπνηεί, 

λα απηνλνκείηαη ζηε κάζεζε (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, ζ.39). 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε γλσζηηθή κεραλή- παπνπηζφθνπην 

θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Σν παπνπηζφθνπην 

δεκηνπξγήζεθε κε απιά πιηθά (ραξηφλη, θφιια, καξθαδφξνπο), κε θηλεηέο θάξηεο πνπ 

αλαπαξηζηνχλ εηθφλεο βαζηθψλ επαγγεικάησλ (ηαηξφο, κεηαθνξέαο, ζεξβηηφξνο θ.α.) 

ηα νπνία ν καζεηήο γλσξίδεη κέζα απφ ηα βηψκαηα ηνπ θαη ηαπηίδνληαη κε ηηο 

αγγειίεο εχξεζεο εξγαζίαο. Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ παπνπηζφθνπηνπ ιήθζεθαλ 

ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη ε ειάρηζηε δπλακηθή πνπ κπνξεί λα 

εθδειψζεη ην παηδί αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ. Απηέο δνκήζεθαλ ζην ρξφλν 

θαη ην ρψξν πνπ θαηαλνείηαη απφ ην παηδί πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε απηνλνκία 

ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απφ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο είλαη ην παηδί ζε βάζνο 

ρξφλνπ λα κάζεη λα εξγάδεηαη κφλν ηνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε ην 

παπνπηζφθνπην, ρσξίο βνήζεηα- θαζνδήγεζε (Γξνζηλνχ, 2014γ, ζ.2).  

 

πκπεξηθνξά, ακνηβή θαη θξηηήξηα επηηπρίαο 

Ζ ζπκπεξηθνξά- ζηφρνο αθνξνχζε λα κελ ηξίβεη ν καζεηήο ηα ρέξηα ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, λα ιεηηνπξγεί εκηαπηφλνκα θαη λα κάζεη λα ραίξεηαη ην 

κάζεκα κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εθκάζεζεο 

δεμηνηήησλ πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο. 

Σν ζχζηεκα ακνηβήο ην νπνίν επηιέρζεθε γηα ην ζπγθεθξηκέλν καζεηή ήηαλ «ην 

ζχζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ», φπνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε παξέκβαζεο 

εληζρχνληαλ κε έλα απηνθφιιεην. Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε παξέκβαζεο ν 

καζεηήο εληζρχνληαλ κε έλα απηνθφιιεην. ηαλ ζα ζπγθέληξσλε πέληε 

απηνθφιιεηα, ζα πεγαίλακε ζην θπιηθείν ηνπ ΓΔ θαη ζα πίλακε έλα ξφθεκα 
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(πνξηνθαιάδα ή ηζάη). Ζ ακνηβή δελ ήηαλ ηπραία, αιιά ζχκθσλε θαη νξηζκέλε κε 

θξηηήξην ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα, ηελ καζεζηαθή εηνηκφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

(Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, ζ.36). Ζ ακνηβή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή ήηαλ κεηθηή. 

πγθεθξηκέλα, ήηαλ ιεθηηθή: «Μπξάβν! Σα πήγεο πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: απαιφ 

ρηχπεκα ζηνλ ψκν θαη πιηθή: επίζθεςε ζην θπιηθείν γηα ξφθεκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ην ζπλαηζζεκαηηθφ κεζνιαβεηή γηα λα αλαπηχμνπκε κία 

αιιειεπηδξαζηηθή δηδαθηηθή ζρέζε κε ην παηδί (Γξνζηλνχ, 2014α, ζ.3). πλεπψο, ε 

ακνηβή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή ήηαλ κεηθηή. πγθεθξηκέλα, ήηαλ ιεθηηθή: 

«Μπξάβν! Σα πήγεο πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: απαιφ ρηχπεκα ζηνλ ψκν θαη πιηθή: 

επίζθεςε ζην θπιηθείν γηα ξφθεκα. Ζ ακνηβή δελ ήηαλ ηπραία, αιιά ζχκθσλε θαη 

νξηζκέλε κε ηα θξηηήξηα ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα, ηελ καζεζηαθή εηνηκφηεηα θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, ζ.36). ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

παξεκβάζεηο αξθνχζε λα ζπγθεληξψζεη 1 απηνθφιιεην αλά παξέκβαζε απηνθφιιεηα 

θαη κεηά λα εληζρπζεί. Αξρηθά εληζρχζεθε αξθεηά ψζηε λα ζπκκεηέρεη κε κεγαιχηεξε 

επραξίζηεζε θαη πξνζπκία. Μαθξνπξφζεζκα ν ζηφρνο ήηαλ λα ζπγθεληξψζεη πέληε 

απηνθφιιεηα θαη λα θεξδίδεη ηελ ακνηβή. Γειαδή, 1 απηνθφιιεην γηα θάζε δηδαθηηθή 

ψξα/ εηδηθή εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Γειαδή, 5 απηνθφιιεηα γηα θάζε εκέξα. ηηο 

δχν ηειεπηαίεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ε ακνηβή εκπινπηίζηεθε.  

 

Έληππν θαηαγξαθήο κε ηνπο γνλείο  

Ζ αμηνιφγεζε φισλ ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εληχπνπ ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα, ηνπ εληχπνπ θαζεκεξηλήο 

θαηαγξαθήο θαη ηνπ εληχπνπ δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Ο ζηφρνο ήηαλ λα 

νινθιεξψζεη ν καζεηήο επηηπρψο 7/8 δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξέκβαζε ππήξμε 

επηηπρεκέλε, θαζψο ν καζεηήο θαηφξζσζε λα νινθιεξψζεη 7/8 δξαζηεξηφηεηεο κε 

κεζαία απηνλνκία θαη ρξσκάηηζε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Αληαπνθξίζεθε κε 

επραξίζηεζε, θηλήζεθε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη βειηηψζεθε ε επίζηαζε πξνζνρήο. Ση 

πήγε θαιά: Φάλεθε λα αληαπνθξίλεηαη κε επραξίζηεζε, λα θηλείηαη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ θαη λα βειηηψλεηαη ε επίζηαζε πξνζνρήο ηνπ. 

Ση δελ πήγε θαιά: Ζ παξέκβαζε πνπ αθνξνχζε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Ζκεξίδαο 

κε εζηίαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε «Πξφγξακκα ΓΒΜ Αηφκσλ κε Βαξηέο 

Αλαπεξίεο θαη Πνιιαπιέο Αλάγθεο Δμάξηεζεο ζε Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο», θάλεθε 
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λα ηνλ θνπξάδεη θαη ζέιεζε λα απνρσξήζεη κεηά ην δηάιεηκκα θαη λα πάεη ζπίηη. Ίζσο 

ηνλ ζηξέζαξε ε ζεκαηνινγία. 

Ση λα ηξνπνπνηεζεί: Να επηιέγεηαη πην εχζηνρα ε ζεκαηνινγία ησλ εκεξίδσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζεη, φπσο επηιέρζεθε ζηελ Ζκεξίδα ηνπ ρνιείνπ 

Σνπξηζκνχ. Να ζπλερηζηεί ην εηδηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο θαη λα εκπινπηηζηεί κε 

επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο, φπσο έλα θνχξλν, δαραξνπιαζηείν, παληνπσιείν, 

Δθθιεζία θ.α. θαη θνηλσληθέο ηζηνξίεο. 

Ηδηαίηεξε ζέζε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαηέρνπλ θαη ηα έληππα θαηαγξαθήο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην γνλέα θαη ην έληππν θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο κε ην παηδί, 

ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ παηδηνχ θαη ζην λα 

ιεθζεί ε αλαγθαία αλαηξνθνδφηεζε (ηη πήγε θαιά, ηη δελ πήγε θαιά, ηη λα 

δηαθνξνπνηεζεί). Σα ζπγθεθξηκέλα έληππα αλήθνπλ ζηα εξεπλεηηθά εκεξνιφγηα. Σα 

εξεπλεηηθά εκεξνιφγηα κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθά ζηελ θαηαλφεζε 

θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχλ νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο, γηα παξάδεηγκα πνπ θαη πφηε 

ζπλέβε έλα πεξηζηαηηθφ, ηη έθαλε θαη ηη αηζζαλφηαλ ην παηδί εθείλε ηε ζηηγκή. Σα 

εξεπλεηηθά εκεξνιφγηα πεξηνξίδνληαη ζπλήζσο ζε κία νξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ελδηαθέξεη άκεζα ηνλ εξεπλεηή θαη νη θαηαρσξήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο φηαλ γίλνληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Τπάξρεη 

επίζεο ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη ππνθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ. Σν βαζηθφ δήηεκα πνπ ρξήδεη επίιπζεο είλαη πφζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα θαιπθζεί, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Μπνξεί λα εκπεξηέρνληαη δηάθνξνη ηξφπνη θαηαγξαθήο θαη 

αλαθνξάο γεγνλφησλ, φπσο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο θαηαγξαθέο θαη θσηνγξαθίεο ή 

βηληενηαηλίεο. ηε κειέηε αμηνπνηήζεθαλ γξαπηέο θαηαγξαθέο θαη θσηνγξαθίεο. Σα 

εκεξνιφγηα κπνξεί λα ζπκπιεξψλνληαη γηα δηάζηεκα ιίγσλ εκεξψλ, φπσο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, έσο αξθεηψλ εηψλ αλάινγα κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ 

έρεη ηεζεί. Ζ  πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηηθψλ εκεξνιφγησλ έρνπλ πιενλεθηήκαηα: 

κπνξεί λα γίλεη εχθνια θαηαλνεηή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο 

θαη ρξήκα γηα ηνλ εξεπλεηή πνπ ρξεηάδεηαη επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο απφ έλα 

άηνκν, κπνξεί λα ην θαζνδεγήζεη ζσζηά ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο θαη λα 

επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ζπκπιήξσζεο ηνπ εκεξνινγίνπ. 

Δπίζεο, ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη έηζη θαηαδεηθλχεηαη 

ε αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ θαη ην χθνο θαη ε πνηθηιία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
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εκπεξηέρνληαη κπνξεί λα είλαη πνιχ πινχζηα. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζέγγηζεο είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη δχζθνινο γηα ηνλ εξεπλεηή ν έιεγρνο 

θαηαρψξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαη εάλ 

ζεκεηψλεη ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ζθέςεηο ή ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηηο 

ππνδείμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ εξεπλεηή. Γεχηεξνλ, πνιιά άηνκα βαξηνχληαη πνιιέο 

θνξέο θαη εγθαηαιείπνπλ εληειψο ηελ θαηαγξαθή ή δελ ζπκπιεξψλνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ζηα πξνβιεπφκελα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζ.283-285). 

Ζ θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ή δηαθνξεηηθά ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ θάζε θνξά πνπ ηειεηψλεη ε δηδαζθαιία ελφο δηδαθηηθνχ ζηφρνπ είλαη βαζηθή 

απαίηεζε θαη αλαπφθεπθηε δηαδηθαζία γηα έλα ζχγρξνλν κνληέιν δηαδξαζηηθήο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επαλαηξνθνδφηεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθφηεξα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Γεχηεξνλ, 

γηα λα ππάξρνπλ απηά ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη κε 

αθξίβεηα θαη πεηζηηθφηεηα γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

κε ην νπνίν ππάξρεη ζπλεξγαζία. Σξίηνλ, γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα παηδηά απφ 

απζαίξεηεο θξίζεηο θαη δπζκελείο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη ηελ πξφνδφ ηνπο, πνπ είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ζηεξίδεηαη 

κφλν ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο. Σέινο, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ δηεπηζηεκνληθή 

δηαρείξηζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ θαηαξηίζηεθαλ ελδεηθηηθέο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ), κηα 

γηα θάζε αλαπηπμηαθή πεξηνρή κε ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε ππνζηεξηδφκελνπ καζεηή. Οη ΛΔΒΓ βαζίδνληαη 

ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαηαγξακκέλν κε ηε κνξθή δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, θαη 

ζεσξνχληαη έλα θαιφ βνήζεκα γηα ηνλ παηδαγσγφ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ θαη λα εθηηκήζεη ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο παξνπζίαο. 

Δπηπιένλ, αμηνπνηνχλ ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε κέζα απφ ηε βησκαηηθή ζπλαιιαγή 

κε ην καζεηή, ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο θαη ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, φπνπ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη εθηθηφ (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, ζ.34-35). 
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Καηά ηελ αμηνιφγεζε ν παηδαγσγφο, εθφζνλ ρξεηάδεηαη πιηθφ αμηνιφγεζεο, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην πιηθφ πνπ νξίδεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ (φπσο θάξηεο, cds, παηρλίδηα) ή λα δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ πιηθφ κε 

θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο επηινγέο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ 

εθαξκφδνληαη δηάθνξα κνληέια. Δλδεηθηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ε 

κέζνδνο ηνπ «ΝΑΗ-ΟΥΗ», ησλ ζπλερφκελσλ αξρείσλ θαη ησλ εκεξνινγίσλ. Ζ 

αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη: ην έληππν θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ απφ ηνλ παηδαγσγφ ζην βηβιηνηεηξάδην ηνπ καζεηή θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ην καζεηή. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ην έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα, ζην νπνίν 

ζεκεηψλεηαη ην αίηεκα θαη ε εκπινθή ηνπ γνλέα ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (Γξνζηλνχ & ζπλ., 2009, 35). 

Οινθιεξψλνληαο, θαηά ηε κεζνδνινγία παξέκβαζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη πξαθηηθά ζέκαηα φπσο ε δηαζεζηκφηεηα ζπκκεηερφλησλ, εξεπλεηψλ, 

εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ. Γεχηεξνλ, εζηθέο αξρέο, φπσο γηα παξάδεηγκα: παξνρή 

επίζεκεο έγθξηζεο γηα ηε δηεμαγσγή κίαο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο, λα κελ θαηαζθεπάδνληαη ή λα παξαπνηνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, αλ αλαθαιπθζεί θάπνην ιάζνο λα δηνξζσζεί. Σξίηνλ, 

ζεκαληηθέο είλαη θαη νη ηδέεο πνπ έρνπκε εκείο νη ίδηνη γηα ηελ έξεπλα, ηη πηζηεχνπκε 

φηη είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηήζνπκε (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 114-115). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζηεξίρηεθε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ γνλέα 

ζην δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο παξέρνληαο λφεκα ζε κηα 

κνξθή πξνζέγγηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ην γνλέα βαζηδφκελε ζηε ζπζηεκηθή 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη αμηνπνίεζε ην γνλέα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαζηζηψληαο ηαπηφρξνλα, δηαθξηηνχο ηνπο ξφινπο ηνπ γνλέα θαη ηνπ δαζθάινπ 

(Γξνζηλνχ, 2005).   

 

5. πλεληεύμεηο κε ηνπο εκπιεθόκελνπο γύξσ από ην καζεηή  

Ξερσξηζηή ζέζε ζηελ εηδηθή αγσγή θαηέρεη θαη ε ζπλέληεπμε, ε νπνία είλαη κία 

δηαπξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη έλαο ζθφπηκνο δηάινγνο, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ν 

ζπλεληεπμηαζηήο ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπλεληεπμηαδφκελν (Αβξακίδεο 

& Καιχβα, 2006, ζ.183). Ζ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
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απνθηεζεί κηα πην ιεπηνκεξήο εηθφλα γηα ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο 

ελφο αηφκνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, επηηξέπνληαο πεξηζζφηεξε επειημία. Ο 

ζπλεληεπμηαζηήο πξνζπαζεί λα εκπινπηίζεη ηε ζπδήηεζε θαη ηα δεδνκέλα θαη φρη λα 

κεηψζεη ηηο απαληήζεηο ζε πνζνηηθέο θαηεγνξίεο. Οη εξσηήζεηο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δηάγξακκα ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πξέπεη λα 

θαζνδεγνχλ θαη φρη λα ππαγνξεχνπλ ηε ζπδήηεζε. Οη βαζηθέο αξρέο κίαο εκη-

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη ε απφπεηξα εδξαίσζεο κηαο ζρέζεο κε ην άηνκν πνπ 

απαληά ζηηο εξσηήζεηο. Γεχηεξνλ, ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. Σξίηνλ, ν ζπλεληεπμηαζηήο αηζζάλεηαη φηη είλαη ειεχζεξνο λα ελζαξξχλεη 

ηελ αλάπηπμε κε πξνγξακκαηηζκέλσλ ζεκάησλ κε ελδηαθέξνλ. Σέηαξηνλ, ε 

ζπλέληεπμε ζπκβαδίδεη κε ηα ελδηαθέξνληα ή ηηο αλεζπρίεο ηνπ  ζπλεληεπμηαδνκέλνπ 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.198-199). 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ςπρνδπλακηθέο ζρέζεηο (πλνδηλνχ, 2014α, β) πνπ 

αλαπηχζζνληαη έκκεζα κε ην ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην άηνκν κε λνεηηθή 

αλαπεξία λα απνθηήζεη πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, φινη νη εκπιεθφκελνη κε ην 

καζεηή ελήιηθεο απάληεζαλ ζεηηθά.  

 

6. Δξγαιεία Έξεπλαο θαη Πεξηγξαθή εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή 

Πνηνηηθώλ Γεδνκέλσλ 

6.1 Πείξακα   θαη θνηλσληθέο ηζηνξίεο 

Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηε δηεμαγσγή πεηξάκαηνο 5 δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ κε δηαθνξνπνηεκέλα θείκελα 5 θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, κε νξηζκέλν 

δηδαθηηθφ ζηφρν γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη κεηξήζεθε ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ζε 

ζέκαηα εκηαπαζρφιεζεο κε  νπηηθνχο λνεηηθνχο δηεπθνιπληέο θαη ηχπν ιέμεο.  

Κνηλσληθή Ηζηνξία είλαη έλαο ηξφπνο γξαθήο, ν νπνίνο νξίζηεθε σο Κνηλσληθή 

Ηζηνξία ζηηο αξρέο ηνπ 1991. Απφ ηελ επνρή εθείλε, ε εκπεηξία θαη ε απμαλφκελε 

θαηαλφεζε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε πξάμε είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαζεψξεζε 

ηνπ αξρηθνχ νξηζκνχ. ηε ζεκεξηλή επνρή ιέγνληαο Κνηλσληθή Ηζηνξία, ελλνείηαη 

κηα κέζνδνο πνπ θαηαιήγεη ζε έλα θείκελν κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ην 

νπνίν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη άλζξσπνη κε Γηαηαξαρέο ζην Φάζκα ηνπ 
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Απηηζκνχ. Μηα Κνηλσληθή Ηζηνξία σο κέζνδνο απαηηεί κειέηε θαη ζεβαζκφ ηεο 

νπηηθήο γσλίαο θαη ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ. Μηα Κνηλσληθή 

Ηζηνξία σο θείκελν, είλαη κηα κηθξή ηζηνξία κε νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, 

πνπ πεξηγξάθεη θαηαζηάζεηο ή γεγνλφηα, γεληθέο ηδέεο, πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο ή 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα έρεη λφεκα γηα αλζξψπνπο κε 

απηηζκφ. Με ηε ινγηθή απηή, θάζε Κνηλσληθή Ηζηνξία απεπζχλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη 

πξνάγεη ηελ θνηλσληθή θαηαλφεζε θη απφ ηηο δπν πιεπξέο, ηφζν ησλ αηφκσλ κε 

δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ φζν θαη εθείλσλ κε ηππηθή αλάπηπμε, ζε κηα 

ηζφηηκε βάζε. πρλά, ην απνηέιεζκα κηαο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο είλαη ε αλαλέσζε ηεο 

επαηζζεζίαο πνπ δείρλεη ν θφζκνο γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ζπγρξφλσο ε πξφνδνο 

ζε φηη αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ (Γίπια, 2012). 

Κνηλσληθέο ηζηνξίεο κπνξνχλ λα γξάςνπλ δάζθαινη θαη γνλείο, ςπρνιφγνη θαη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο θαη θπζηνζεξαπεπηέο, 

γηαηξνί θαη νδνληίαηξνη, γηαγηάδεο θαη παππνχδεο, αδέξθηα, ζείνη, ζείεο θαη αλίςηα, 

θίινη θαη γείηνλεο. Γεληθά, άλζξσπνη πνπ δνπιεχνπλ ή δνπλ κε αλζξψπνπο κε 

απηηζκφ. Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα αλαθέξνληαη ζε 

άπεηξν αξηζκφ ζεκάησλ. πρλά γξάθνληαη γηα λα απαληήζνπλ ζε θαηαζηάζεηο, πνπ 

δεκηνπξγνχλ αλαζηάησζε θαη πξνβιήκαηα ή γηα λα δψζνπλ ζην άηνκν κε απηηζκφ 

ηελ απαξαίηεηε θνηλσληθή πιεξνθφξεζε, πνπ ίζσο ηνπ ιείπεη. πλήζσο, δελ 

ρξεηάδεηαη πνιχο ρξφλνο, γηα λα αλαγλσξίζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη έλαο γνληφο ή έλαο 

επαγγεικαηίαο κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη κηα Κνηλσληθή 

Ηζηνξία. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο κπνξεί λα ζεκεηψζνπλ πσο ην παηδί ηνπο έρεη 

πξφβιεκα ζηε βφιηα κε ην απηνθίλεην, ζην λα παίδεη κε ηα άιια παηδηά, ζην λα 

βηψλεη ή θαη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Μεξηθέο θνξέο, ηα ίδηα ηα άηνκα κε 

απηηζκφ θάλνπλ εξσηήζεηο ή ζρφιηα, πξνζδηνξίδνληαο έηζη δχζθνιεο ή 

δπζθνινλφεηεο θαηαζηάζεηο ή θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα παξεξκελεπηνχλ. Σφηε, 

κηα ηζηνξία αξρίδεη λα γελληέηαη. ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ηα ζέκαηα ησλ 

Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθά θαη αηνκηθά, φζν θαη νη καζεηέο γηα 

ηνπο νπνίνπο γξάθνληαη. Μπνξεί λα πεξηγξάθνπλ δεμηφηεηεο πνπ είλαη κέξνο 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, εμαηνκηθεπκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ 

θαιχπηνληαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ή λα είλαη ε αλάιπζε ελφο ζηφρνπ ζε 

βήκαηα. πρλά, νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηάμεο θαη ηηο κεηαβνιέο απηήο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Γηα 



 

80 

 

παξάδεηγκα, κηα Κνηλσληθή Ηζηνξία κπνξεί λα πεξηγξάθεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αθχξσζε ελφο δηαιείκκαηνο, ή ζηελ παξνπζία 

αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, ε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα εκπεξηέρεη 

πξνγξάκκαηα εθδξνκψλ θαη επηζθέςεσλ, γηνξηέο θαη ζπγθεληξψζεηο, εθπαηδεχζεηο 

γηα θσηηά θαη ζεηζκφ. Ο εθπαηδεπηηθφο ίζσο πξέπεη λα γξάςεη κηα Κνηλσληθή 

Ηζηνξία, γηα λα πεξηγξάςεη θάζε μερσξηζηφ γεγνλφο πξνθαηαβνιηθά (Γίπια, 2012). 

Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο έρνπλ θη έλαλ άιιν ξφιν πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο θαη 

ζπρλά πξσηαξρηθφο, ηελ αλαγλψξηζε ηεο επηηπρίαο. Καηά θαλφλα, ε πξψηε 

Κνηλσληθή Ηζηνξία ελφο παηδηνχ, πξέπεη λα πεξηγξάθεη κηα δεμηφηεηα ή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ην παηδί γεληθψο επηηπγράλεη θαη είλαη ρσξίο πξνβιήκαηα. Έηζη, δίλεηαη 

ζην παηδί ε δπλαηφηεηα λα ηαπηηζηεί κε κηα ηζηνξία απ'ηελ αξρή σο ην ηέινο, γηαηί 

ζ'απηήλ επηηπγράλεη θαη πξηλ θαηαπηαζηεί κε κηθξέο ή κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο. Δθηφο 

απηνχ, ηα «γξαπηά κέλνπλ» θαη γλσξίδνπκε πσο ηα γξαπηά βξαβεία κπνξεί λα έρνπλ 

κεγαιχηεξν λφεκα γηα έλα παηδί κε απηηζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πξνθνξηθνχο 

επαίλνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηνπιάρηζηνλ νη κηζέο απφ ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο πνπ 

γξάθνληαη γηα έλα παηδί κε απηηζκφ, επηβάιιεηαη λα δίλνπλ πξνζνρή ζηε ζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη κηα κφληκε θαηαγξαθή ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ πνπ παξέρεη ζην παηδί πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο ζην 

λα αλαπηχμεη έλα ζεηηθφ απηνζπλαίζζεκα (Γίπια, 2012). 

 

6.2 Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη κεηξήζηκα δεδνκέλα από ηα θείκελα ησλ θνηλσληθώλ 

ηζηνξηώλ  

Σν πείξακα μεθίλεζε ζηηο 24 Απξηιίνπ 2015, νινθιεξψζεθε ζηηο 5 Μαΐνπ 2015, 

δηεμήρζε ζηελ αίζνπζα Ζ/Τ ηνπ ΓΔ Καιακάηαο θαη ήηαλ αηνκηθφ: έλαο  

εθπαηδεπφκελνο πξνο έλα εηδηθφ εθπαηδεπηή. Ο καζεηήο έπξεπε λα δηαβάζεη κία 

θνηλσληθή ηζηνξία 25 ιέμεσλ, λα απαληήζεη ζε ηξεηο εξσηήζεηο ζην πξφγξακκα Word 

ζε Ζ/Τ κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ησλ Ζ/Τ ηνπ ΓΔ Καιακάηαο θαη 

νινθιεξψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα λα ρξσκαηίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Κάζε 

παξέκβαζε είρε δηάξθεηα 30 πεξίπνπ ιεπηά: 20 ιεπηά ε ρνξήγεζε ηεο θνηλσληθήο 

ηζηνξίαο θαη 10 ιεπηά ε ρνξήγεζε ηεο ακνηβήο. Ζ επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη 

ηαμηλφκεζε ησλ  δεδνκέλσλ  πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ησλ πνιιαπιψλ 
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αλαιχζεσλ ζην πξφγξακκα excel θαη ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίζηεθαλ ζε πίλαθεο 

θαη γξαθήκαηα.  

Ζ αίζνπζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηα ζηνρεπκέλα αηνκηθά δηδαθηηθά 

πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ καζεηή ήηαλ ε αίζνπζα Ζ/Τ ηνπ 

ΓΔ Καιακάηαο. Δπηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα γηαηί πξφθεηηαη γηα κία 

αίζνπζα πνπ έρεη πξνζηαζία απφ ηνπο ζνξχβνπο θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απεξίζπαζηα ην κάζεκα δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα βξίζθεηαη 

κέζα ζην ρψξν ηνπ ΓΔ, αθξηβψο απέλαληη απφ ηελ αίζνπζα ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ 

ΓΔ θαη πξνζθέξεη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο. Δπίζεο, πξφθεηηαη γηα κία αίζνπζα 

αγαπεηή ζην καζεηή, ζηελ νπνία αηζζάλεηαη άλεηα, θαζψο έρνπκε θάλεη πνιιέο 

θνξέο κάζεκα. Σν πξφγξακκα ησλ αηνκηθψλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ ήηαλ 

αηνκηθφ: έλαο  εθπαηδεπφκελνο (ν ππφ κειέηε καζεηήο) πξνο έλαο εηδηθφο 

εθπαηδεπηήο (εθπαηδεπφκελε εηδηθή παηδαγσγφο). 

Ο βξαρππξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ ζηνρεπκέλνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εηδηθνχ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη: «Να καζαίλεη ηα επαγγέικαηα πνπ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ». Ο κεζνπξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ ζηνρεπκέλνπ 

εμαηνκηθεπκέλνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη: «Να δείρλεη ελδηαθέξνλ 

γηα ηε κάζεζε». Ο καθξνπξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ ζηνρεπκέλνπ 

εμαηνκηθεπκέλνπ  εηδηθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη: «Ζ πλαηζζεκαηηθή 

Οξγάλσζε κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο Πξνεπαγγεικαηηθήο Δηνηκφηεηαο». 

Πξνζπαζνχκε λα επαιεζεχζνπκε κέζσ ηνπ Πεηξάκαηνο ηνλ βξαρππξφζεζκν δηδαθηηθφ 

ζηφρν ηνπ ζηνρεπκέλνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο 

είλαη «Να καζαίλεη ηα επαγγέικαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ».  

Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ήηαλ νη 

αθφινπζεο: ε πεξηνρή ηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο, ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ, 

ηεο Κνηλσληθήο πκπεξηθνξάο, ηεο Πξνζαξκνγήο ζην Πεξηβάιινλ θαη ηεο 

Πξνεπαγγεικαηηθήο Δηνηκφηεηαο. 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα θείκελα ησλ θνηλσληθψλ 

ηζηνξηψλ. 

Πξώηε Κνηλσληθή Ιζηνξία: “Ο Θαλάζεο πξνζπαζεί λα βξεη δνπιεηά” 

Πξψηε Κνηλσληθή ηζηνξία: Πξώηε δηδαθηηθή ώξα Παξαζθεπήο 24 Απξηιίνπ 2015 
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Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηεο Πξψηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ήηαλ ν αθφινπζνο: «Να κάζεη 

λα αλαδεηά εξγαζία ζε ηνπηθέο αγγειίεο». 

Ήηαλ έλαο λεαξφο πνπ ηνλ έιεγαλ Θαλάζε (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε). 

Πξνζπαζψληαο λα βξεη δνπιεηά (Καζνδεγεηηθή πξφηαζε), βξήθε ζηελ ηνπηθή 

εθεκεξίδα (Πξφηαζε επηβεβαίσζεο) κία αγγειία πνπ δεηνχζαλ ππάιιειν 

παληνπσιείνπ (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε). 

χλνιν ιέμεσλ: 25  

Αξηζκφο νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ: 3 

Πνώηε Κμηκςκηθή Ιζημνία:  

"Ο Θακάζεξ πνμζπαζεί κα βνεη δμοιεηά" 

 

Ήηακ έκαξ κεανόξ     πμο ημκ έιεγακ Θακάζε.   

 
Πνμζπαζώκηαξ κα βνεη δμοιεηά, 

βνήθε ζηεκ ημπηθή εθεμενίδα         
 

μία αγγειία πμο δεημύζακ οπάιιειμ πακημπςιείμο . 
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Άζθεζε: Υπμγνάμμηζε ηε ζςζηή απάκηεζε ζε θάζε ενώηεζε. 

 

1. Πώξ ιέγεηαη μ ήνςαξ ηεξ ηζημνίαξ; 

Α. Θακάζεξ 

Β. Κώζηαξ 

Γ. Θμδςνήξ 

 

 

2. Τη πνμζπαζεί κα βνεη μ ήνςαξ ηεξ ηζημνίαξ; 

Α. Τα θιεηδηά ημο 

Β. Δμοιεηά 

Γ. Φίιμοξ 

 

3. Πμο βνήθε ηεκ αγγειία μ ήνςαξ ηεξ ηζημνίαξ; 

Α. Σημ Δηαδίθηομ 

Β. Σε εθεμενίδα 

Γ. Τμκ εκεμένςζε έκαξ θίιμξ 

 
 

Ζ εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 24 Απξηιίνπ 2015 ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα, 

αθνξνχζε λα κάζεη ν καζεηήο λα αλαδεηά εξγαζία ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο, κέζα απφ 

ηελ αλάγλσζε θνηλσληθήο ηζηνξίαο θαη απάληεζε ζε ηξεηο εξσηήζεηο, κέζα ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο ησλ Ζ/Τ ηνπ ΓΔ Καιακάηαο. Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη 

αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά/ Πξνζαξκνγή ζε Πεξηβάιινλ/ Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα.  

Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε ηελ Πξψηε Κνηλσληθή Ηζηνξία «Ο Θαλάζεο 

πξνζπαζεί λα βξεη δνπιεηά» απνζεθεπκέλε ζε αθαηξνχκελν εμσηεξηθφ δίζθν. Σν 

ζχλνιν ησλ ιέμεσλ ήηαλ 25. Ο αξηζκφο ησλ νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ ήηαλ 3. Σν 

παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε επίζεο ην βηβιηνηεηξάδην καζεηή «πλαηζζεκαηηθή 

Οξγάλσζε», ην χζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ (token economy system), ηνλ 

εληζρπηή: πνξηνθαιάδα.  

Ζ επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ βήκαηνο θαζνξηδφηαλ απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη έλαο 

ηξφπνο λα βξεη θάπνηνο δνπιεηά είλαη λα ςάρλεη ηηο αγγειίεο ησλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ 

φπνπ δεηνχληαη ππάιιεινη, νινθιεξψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα ρξσκαηίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ.  
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Ζ ακνηβή ε νπνία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη 

πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή ήηαλ κεηθηή. πγθεθξηκέλα, ιεθηηθή: «Μπξάβν, Γ! Σα πήγεο 

πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: απαιφ ρηχπεκα ζηνλ ψκν, θαη άιιε: ηνπ δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα ζην δηάιεηκκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα πάκε καδί 

γηα πνξηνθαιάδα ζην θπιηθείν ηνπ ΓΔ. 

Ζ ακνηβή ρνξεγήζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ 

απφθηεζε ελφο απηνθφιιεηνπ. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνλ Γ. λα επηιέμεη ηη ξφθεκα 

ζα πηεη ν καζεηήο (πνξηνθαιάδα ή ηζάη. Καη ηα δχν ξνθήκαηα αξέζνπλ πνιχ ζηνλ 

καζεηή. Σε ζπγθεθξηκέλε εκέξα επέιεμε πνξηνθαιάδα. Ζ ακνηβή δφζεθε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ απφθηεζε ελφο απηνθφιιεηνπ. Θέιεζα λα 

εληζρχζσ άκεζα ηνλ καζεηή, θαζψο επξφθεηην γηα κία απαηηεηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Μαθξνπξφζεζκα ζα απμήζσ ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθφιιεησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπγθεληξψζεη. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πεξίπνπ 30 ιεπηά.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θάλεθε λα άξεζε πάξα 

πνιχ ζηνλ Γ. ! Καηφξζσζε λα ζπλεξγαζηεί θαη λα κείλεη ηθαλνπνηεηηθά 

ζπγθεληξσκέλνο.  

Μνπ είπε πσο ηνπ άξεζε πνιχ πνπ ηνπ δήηεζα λα δηαβάζεη ηελ θνηλσληθή ηζηνξία 

θαη λα απαληήζεη ηηο εξσηήζεηο ζηνλ Ζ/Τ. Αξρηθά ήηαλ ιίγν ακήραλνο αιιά κφιηο 

ηνπ εμήγεζα ηη έπξεπε λα θάλεη θαη ην είδε θαη ζηελ πξάμε κπφξεζε λα αληαπεμέιζεη. 

Βνήζεζε πνιχ ην γεγνλφο φηη μέξεη λα ρεηξίδεηαη ηνλ Ζ/Τ θαη ηνπ αξέζεη λα 

αζρνιείηαη καδί ηνπ. Αληαπνθξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά θαη απάληεζε ζσζηά θαη ζηηο 

ηξεηο εξσηήζεηο. 

Ση ζα ηξνπνπνηήζσ: ζα πξνζπαζήζσ λα απμήζσ ιίγν ηελ δπζθνιία ζηε δεχηεξε 

θνηλσληθή ηζηνξία θαη ζε άιιε δηδαθηηθή ψξα ζα ρνξεγήζσ ην «Παπνπηζφθνπην κε 

ηηο Αγγειίεο». Σν παπνπηζφθνπην ζα είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν δηακεξίζκαηα. Σν 

πξψην (αξηζηεξά) ζα έρεη εηθφλεο κε επαγγέικαηα θαη ην δεχηεξν (δεμηά) ζα έρεη 

απνθφκκαηα αγγειηψλ εχξεζεο εξγαζίαο απφ ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο πφιεο ηεο 

Καιακάηαο. 

Ζ αιιειεπίδξαζε καο ζηα πιαίζηα ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή πξνρσξά ηθαλνπνηεηηθά. Ο ίδηνο κνπ έρεη 
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πεη πσο ηνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα. Πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηελ πηζαλφηεηα λα 

βξεη κειινληηθά εξγαζία. Σν κάζεκα καο φκσο ηνλ έρεη πξνβιεκαηίζεη γηαηί δελ είρε 

ζθεθηεί πφζα πξάγκαηα πξέπεη λα θάλεη θάπνηνο γηα λα βξεη δνπιεηά θαη πφζεο 

ππνρξεψζεηο έρεη σο ππάιιεινο… Με αθνξκή απηέο ηηο ζθέςεηο ηνπ καζεηή είκαη θη 

εγψ πξνβιεκαηηζκέλε γηα ην κέιινλ ηνπ… 

 

Γεύηεξε Κνηλσληθή Ιζηνξία: “Ο Θαλάζεο θιείλεη ξαληεβνύ γηα ζπλέληεπμε 

εξγαζίαο” 

 

Γεχηεξε Κνηλσληθή ηζηνξία: Πξώηε δηδαθηηθή ώξα Σξίηεο 28 Απξηιίνπ 2015 

 

Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηεο Γεχηεξεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ήηαλ ν αθφινπζνο: «Να 

κάζεη λα θιείλεη ξαληεβνύ γηα ζπλέληεπμε εξγαζίαο». 

Ο Θαλάζεο πήξε ηειέθσλν ηνλ ππνςήθην εξγνδφηε (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε). 

Έθιεηζαλ ξαληεβνχ γηα ζπλέληεπμε ην επφκελν πξσί (Πξφηαζε επηβεβαίσζεο). 

Ο Θαλάζεο ζα έπξεπε λα έρεη καδί ηνπ ην βηνγξαθηθφ ηνπ (Καζνδεγεηηθή πξφηαζε). 

χλνιν ιέμεσλ: 25 

Αξηζκφο νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ: 3 

 

Δεύηενε Κμηκςκηθή Ιζημνία:  

"Ο Θακάζεξ θιείκεη νακηεβμύ γηα ζοκέκηεολε ενγαζίαξ" 

 

Ο Θακάζεξ πήνε ηειέθςκμ ημκ οπμρήθημ ενγμδόηε  . 

Έθιεηζακ νακηεβμύ γηα ζοκέκηεολε ημ επόμεκμ πνςί   . 
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Ο Θακάζεξ ζα έπνεπε κα έπεη μαδί ημο ημ βημγναθηθό ημο  . 

 

Άζθεζε: Υπμγνάμμηζε ηε ζςζηή απάκηεζε ζε θάζε ενώηεζε. 

  

4. Πμημκ πήνε ηειέθςκμ μ Θακάζεξ; 

Α. Έκα θίιμ ημο 

Β. Τμκ οπμρήθημ ενγμδόηε 

Γ. Τεκ μεηένα ημο 

 

 

5. Γηα πμημ ιόγμ έθιεηζακ νακηεβμύ μ Θακάζεξ θαη μ οπμρήθημξ ενγμδόηεξ; 

Α. Γηα κα πάκε βόιηα 

Β. Γηα θαθέ 

Γ. Γηα ζοκέκηεολε ενγαζίαξ 

 

 

6. Τη ζα έπνεπε κα έπεη μαδί ημο μ Θακάζεξ ζηε ζοκέκηεολε ενγαζίαξ; 

Α. Τμ βημγναθηθό ημο 

Β. Τε ηζάκηα ημο 

Γ. Τμ θηκεηό ημο ηειέθςκμ 

 

Ζ εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 28 Απξηιίνπ 2015 ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα, 

αθνξνχζε λα κάζεη ν καζεηήο λα θιείλεη ξαληεβνχ γηα ζπλέληεπμε εξγαζίαο κε έλαλ 

ππνςήθην εξγνδφηε, κέζα απφ ηελ αλάγλσζε θνηλσληθήο ηζηνξίαο θαη απάληεζε ζε 

ηξεηο εξσηήζεηο, κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ησλ Ζ/Τ ηνπ ΓΔ Καιακάηαο. Οη 

πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε/ Ννεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο/ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά/ Πξνζαξκνγή ζε Πεξηβάιινλ/ 

Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα.  

Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε ηελ Γεχηεξε Κνηλσληθή Ηζηνξία «Ο Θαλάζεο 

θιείλεη ξαληεβνχ γηα ζπλέληεπμε εξγαζίαο» απνζεθεπκέλε ζε αθαηξνχκελν 
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εμσηεξηθφ δίζθν. Σν ζχλνιν ησλ ιέμεσλ ήηαλ 25. Ο αξηζκφο ησλ νπηηθψλ 

δηεπθνιπληψλ ήηαλ 3. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε επίζεο ην βηβιηνηεηξάδην 

καζεηή «πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε», ην χζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ (token 

economy system), ηνλ εληζρπηή: πνξηνθαιάδα.  

Ζ επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ βήκαηνο θαζνξηδφηαλ απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα λα 

βξεη θάπνηνο δνπιεηά είλαη λα θιείζεη ξαληεβνχ γηα ζπλέληεπμε εξγαζίαο κε ηνλ 

ππνςήθην εξγνδφηε, νινθιεξψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα ρξσκαηίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ.  

Ζ ακνηβή ε νπνία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη 

πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή ήηαλ κεηθηή. πγθεθξηκέλα, ιεθηηθή: «Μπξάβν, Γ! Σα πήγεο 

πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: απαιφ ρηχπεκα ζηνλ ψκν, θαη άιιε: ηνπ δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα ζην δηάιεηκκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα πάκε καδί 

γηα πνξηνθαιάδα ζε έλα αλαςπθηήξην δίπια ζην ΓΔ γηαηί ην θπιηθείν ήηαλ θιεηζηφ. 

Πξνθαλψο επεηδή έρεη δεζηάλεη ν θαηξφο, επηιέγεη πιένλ αλαςπθηηθφ θαη φρη δεζηφ 

ηζάη. 

Ζ ακνηβή ρνξεγήζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ 

απφθηεζε ηξηψλ απηνθφιιεησλ. Αχμεζα ησλ αξηζκψλ ησλ απηνθφιιεησλ γηα λα 

κάζεη ζηαδηαθά λα κελ εληζρχεηαη ακέζσο. Καη ηα ηξία δφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν πξψην ην έβαια λα εληζρχζσ ην πφζν θαιά 

θάζεηαη ζηε ζέζε ηνπ θαη είλαη ζπγθεληξσκέλνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ην δεχηεξν γηαηί ζπλεξγάδνληαλ αξκνληθά καδί κνπ θαη ην ηξίην κε 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνλ Γ. λα επηιέμεη ηη ξφθεκα ζα πηεη ν καζεηήο 

(πνξηνθαιάδα ή ηζάη). Καη ηα δχν ξνθήκαηα αξέζνπλ πνιχ ζηνλ καζεηή. Σε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα επέιεμε πνξηνθαιάδα.  Ζ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ 

πεξίπνπ 30 ιεπηά.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα άξεζε θαη πάιη πάξα 

πνιχ ζηνλ Γ. ! Καηφξζσζε λα ζπλεξγαζηεί θαη λα κείλεη ηθαλνπνηεηηθά 

ζπγθεληξσκέλνο. Μνπ είπε πσο ηνπ άξεζε πνιχ πνπ ηνπ δήηεζα λα δηαβάζεη ηελ 

θνηλσληθή ηζηνξία θαη λα απαληήζεη ηηο εξσηήζεηο ζηνλ Ζ/Τ. Αληαπνθξίζεθε 

ηθαλνπνηεηηθά θαη απάληεζε ζσζηά θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο. 



 

88 

 

Ση ζα ηξνπνπνηήζσ: ζα πξνζπαζήζσ λα απμήζσ ιίγν ηελ δπζθνιία ζηηο επφκελεο 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο. 

 

Σξίηε Κνηλσληθή Ιζηνξία: “Ο Θαλάζεο πεγαίλεη ζηε ζπλέληεπμε εξγαζίαο” 

 

Σξίηε Κνηλσληθή Ηζηνξία: Σξίηε δηδαθηηθή ώξα Σξίηεο 05 Απξηιίνπ 2015 

Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηεο Σξίηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ήηαλ ν αθφινπζνο: «Να 

καζαίλεη ηα επαγγέικαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ». 

Σν επφκελν πξσί θφξεζε θαζαξά ξνχρα θαη ρηελίζηεθε (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε). 

Πήγε γηα ζπλέληεπμε (Καζνδεγεηηθή Πξφηαζε) θαη  

αθνχ ζπδήηεζε κε ηνλ εξγνδφηε (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε),  

ηνλ επέιεμε γηα ηε ζέζε ππαιιήινπ ζε παληνπσιείν (Πξφηαζε επηβεβαίσζεο)! 

 
χλνιν ιέμεσλ: 25 

Αξηζκφο νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ: 3 

 

 

Ζ πξψηε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 05 Μαΐνπ 2015 ηελ ηξίηε δηδαθηηθή 

ψξα, αθνξνχζε λα κάζεη ν καζεηήο λα πξνεηνηκάδεηαη θαη λα πεγαίλεη ζε ξαληεβνχ 

γηα ζπλέληεπμε εξγαζίαο κε έλαλ ππνςήθην εξγνδφηε, κέζα απφ ηελ αλάγλσζε 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο θαη απάληεζε ζε ηξεηο εξσηήζεηο, κέζα ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο ησλ Ζ/Τ ηνπ ΓΔ Καιακάηαο. Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη 

αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά/ Πξνζαξκνγή ζε Πεξηβάιινλ/ Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα.  

Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε ηελ Σξίηε Κνηλσληθή Ηζηνξία «Ο Θαλάζεο 

πεγαίλεη ζηε ζπλέληεπμε εξγαζίαο» απνζεθεπκέλε ζε αθαηξνχκελν εμσηεξηθφ δίζθν. 

Σν ζχλνιν ησλ ιέμεσλ ήηαλ 25. Ο αξηζκφο ησλ νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ ήηαλ 3. Σν 

παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε επίζεο ην βηβιηνηεηξάδην καζεηή «πλαηζζεκαηηθή 

Οξγάλσζε», ην χζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ (token economy system), ηνλ 

εληζρπηή: πνξηνθαιάδα.  

Ζ επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ βήκαηνο θαζνξηδφηαλ απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα λα 

βξεη θάπνηνο δνπιεηά είλαη λα πεγαίλεη ζε ξαληεβνχ γηα ζπλέληεπμε εξγαζίαο κε ηνλ 

ππνςήθην εξγνδφηε θαη, νινθιεξψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα λα ρξσκαηίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ.  
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Σέηαξηε Κνηλσληθή Ιζηνξία: “Ση πξέπεη λα θάλεη ν Θαλάζεο ζαλ ππάιιεινο 

παληνπσιείνπ” 

Σέηαξηε Κνηλσληθή Ηζηνξία: Σέηαξηε δηδαθηηθή ώξα Σξίηεο 05 Απξηιίνπ 2015 

Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηεο Σέηαξηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ήηαλ ν αθφινπζνο: «Να 

καζαίλεη ηα επαγγέικαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ». 

Ο Θαλάζεο ζαλ ππάιιεινο παληνπσιείνπ έπξεπε λα ηνπνζεηεί πξντφληα ζηα ξάθηα 

(Καζνδεγεηηθή Πξφηαζε),  

λα βάδεη ηα θαξφηζηα ζηε ζέζε ηνπο (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε),  

λα ζθνππίδεη (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε) 

θαη λα δπγίδεη ηα νπσξνθεπεπηηθά (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε).  

 

χλνιν ιέμεσλ: 25 

Αξηζκφο νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ: 4 
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 05 Μαΐνπ 2015 ηελ ηέηαξηε 

δηδαθηηθή ψξα, αθνξνχζε λα κάζεη ν καζεηήο ηα θαζήθνληα ελφο ππαιιήινπ 

παληνπσιείνπ (ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα θαη αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή), κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηεο ηέηαξηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο 

θαη απάληεζε ζε ηξεηο εξσηήζεηο, κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ησλ Ζ/Τ ηνπ ΓΔ 

Καιακάηαο. Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή 

Οξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά/ Πξνζαξκνγή ζε 

Πεξηβάιινλ/ Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα.  

Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε ηελ Σέηαξηε Κνηλσληθή Ηζηνξία «Ση πξέπεη 

λα θάλεη ν Θαλάζεο ζαλ ππάιιεινο παληνπσιείνπ» απνζεθεπκέλε ζε αθαηξνχκελν 

εμσηεξηθφ δίζθν. Σν ζχλνιν ησλ ιέμεσλ ήηαλ 25. Ο αξηζκφο ησλ νπηηθψλ 

δηεπθνιπληψλ ήηαλ 4. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε επίζεο ην βηβιηνηεηξάδην 

καζεηή «πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε», ην χζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ (token 

economy system), ηνλ εληζρπηή: πνξηνθαιάδα.  

Ζ επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ βήκαηνο θαζνξηδφηαλ απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηη 

ζεκαίλεη λα είλαη θάπνηνο ππάιιεινο παληνπσιείνπ, πνηα είλαη ηα θαζήθνληα ηνπ, 

θαη νινθιεξψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα λα ρξσκαηίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. 
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Πέκπηε Κνηλσληθή Ιζηνξία: “Ο Θαλάζεο μεθηλά ηε λέα ηνπ δνπιεηά!”  

Πέκπηε Κνηλσληθή Ηζηνξία: Πέκπηε δηδαθηηθή ώξα Σξίηεο 05/05/2015 

Σελ επνκέλε εκέξα ν Θαλάζεο μχπλεζε ζηηο επηά ην πξσί (Πξφηαζε Δπηβεβαίσζεο), 

ήπηε ην γάια ηνπ (Πεξηγξαθηθή Πξφηαζε), 

βνχξηζηζε ηα δφληηα ηνπ (Πεξηγξαθηθή Πξφηαζε),  

ληχζεθε (Πεξηγξαθηθή Πξφηαζε), ρηελίζηεθε (Πεξηγξαθηθή Πξφηαζε) 

θαη μεθίλεζε ραξνχκελνο γηα δνπιεηά (Πξφηαζε Δπηβεβαίσζεο)!!! 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο: «Να κάζεη ηα επαγγέικαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ» 

 

χλνιν ιέμεσλ: 25 

Αξηζκφο νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ: 5 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο 05 Μαΐνπ 2015 ηελ πέκπηε 

δηδαθηηθή ψξα, αθνξνχζε λα κάζεη ν καζεηήο λα πξνεηνηκάδεηαη πξηλ πάεη ζηελ 

εξγαζία ηνπ, κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηεο Πέκπηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο θαη 

απάληεζε ζε ηξεηο εξσηήζεηο, κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ησλ Ζ/Τ ηνπ ΓΔ 

Καιακάηαο. Οη πεξηνρέο ππνζηήξημεο ήηαλ νη αθφινπζεο: πλαηζζεκαηηθή 

Οξγάλσζε/ Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο/ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά/ Πξνζαξκνγή ζε 

Πεξηβάιινλ/ Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα.  

Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε ηελ Πέκπηε Κνηλσληθή Ηζηνξία «Ο Θαλάζεο 

μεθηλά ηε λέα ηνπ δνπιεηά!» απνζεθεπκέλε ζε αθαηξνχκελν εμσηεξηθφ δίζθν. Σν 

ζχλνιν ησλ ιέμεσλ ήηαλ 25. Ο αξηζκφο ησλ νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ ήηαλ 5. Σν 

παηδαγσγηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε επίζεο ην βηβιηνηεηξάδην καζεηή «πλαηζζεκαηηθή 

Οξγάλσζε», ην χζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ (token economy system), ηνλ 

εληζρπηή: πνξηνθαιάδα.  

Ζ επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ βήκαηνο θαζνξηδφηαλ απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη πξηλ 

μεθηλήζεη θάπνηνο λα πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ πξέπεη λα θάλεη θάπνηα βήκαηα 

πξνεηνηκαζίαο, νινθιεξψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα ρξσκαηίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ.  

Ζ ακνηβή ε νπνία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη 

πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή ήηαλ κεηθηή. πγθεθξηκέλα, ιεθηηθή: «Μπξάβν, Γ! Σα πήγεο 

πνιχ θαιά!», θνηλσληθή: απαιφ ρηχπεκα ζηνλ ψκν, θαη άιιε: ηνπ δφζεθε ε 
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δπλαηφηεηα ζην δηάιεηκκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ ηξηψλ δξαζηεξηνηήησλ (3
ε
, 

4
ε
,5

ε
 δηδαθηηθή ψξα) λα πάκε καδί γηα πνξηνθαιάδα ζε έλα αλαςπθηήξην δίπια ζην 

ΓΔ γηαηί ην θπιηθείν ήηαλ θαη πάιη θιεηζηφ.  

Ζ ακνηβή ρνξεγήζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ ηξηψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηελ απφθηεζε πέληε απηνθφιιεησλ. Αχμεζα ησλ αξηζκψλ ησλ απηνθφιιεησλ γηα λα 

κάζεη ζηαδηαθά λα κελ εληζρχεηαη ακέζσο. Σν πξψην ην έβαια λα εληζρχζσ ην πφζν 

θαιά θάζεηαη ζηε ζέζε ηνπ θαη είλαη ζπγθεληξσκέλνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ην δεχηεξν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξίηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο 

(3
ε
 δηδαθηηθή ψξα), ην ηξίην κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηέηαξηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο 

(4
ε
 δηδαθηηθή ψξα), ην ηέηαξην κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πέκπηεο θνηλσληθήο 

ηζηνξίαο (5
ε
 δηδαθηηθή ψξα) θαη ην πέκπην κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκεξεζίνπ 

πξνγξάκκαηνο, γηαηί ζπλεξγάδνληαλ αξκνληθά καδί κνπ. 

Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνλ Γ. λα επηιέμεη ηη ξφθεκα ζα πηεη ν καζεηήο 

(πνξηνθαιάδα ή ηζάη). Καη ηα δχν ξνθήκαηα αξέζνπλ πνιχ ζηνλ καζεηή. Σε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα επέιεμε πνξηνθαιάδα.  

Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε παξέκβαζεο (3
ε
,4

ε
,5

ε
 δηδαθηηθή ψξα) ήηαλ πεξίπνπ 30 ιεπηά.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο άξεζαλ θαη πάιη πάξα 

πνιχ ζηνλ Γ.! Καηφξζσζε λα ζπλεξγαζηεί θαη λα κείλεη ηθαλνπνηεηηθά 

ζπγθεληξσκέλνο.  Μνπ είπε πσο ηνλ εξεκνχλ απηά πνπ θάλνπκε ζην κάζεκα καο. 

Αληαπνθξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά θαη απάληεζε ζσζηά θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο ζε θάζε 

θνηλσληθή ηζηνξία. 

Ση ζα ηξνπνπνηήζσ: εκπινπηηζκφο ηνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

καζεηή. 

Πνξεία θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο   

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ππεχζπλε 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην 2014- Μάην 2015, ζην ρνιείν 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Καιακάηαο θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα νκαδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθνπνίεζεο. Ζ εξεπλεηηθή κειέηε ζθνπφ είρε ηελ 

παξαηήξεζε, ηελ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ελφο λεαξνχ ελήιηθα 23,7 εηψλ κε 

κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ςπρσζηφκνξθε δηαηαξαρή, θαη ηε δεκηνπξγία 
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ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο. 

 

Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) θαηαγξάθεθε ζε ηξεηο θάζεηο: ηελ 

αξρηθή, ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή, θαη πεξηειάκβαλε ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ), κία γηα θάζε πεξηνρή ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο: 1) Πξνθνξηθφο 

Λφγνο, 2) Φπρνθηλεηηθφηεηα, 3) Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο, 4) πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε. 

Ζ ΑΠΑ είλαη απαξαίηεηε ζηε δηαρείξηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε 

εμαηνκηθεπκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα θαη πινπνηείηαη ζην 

πιαίζην ηεο ζπζηεκηθήο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο (Γξνζηλνχ &ζπλ., 2009, ζ.18-

19). Ζ αξρηθή ΑΠΑ ιήθζεθε ζηηο 18/12/2014, 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, απνηειψληαο ηε βάζε δεκηνπξγίαο ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο ηνπ καζεηή θαη ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Ζ ελδηάκεζε ΑΠΑ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18/02/2015, 9 εβδνκάδεο κεηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Ζ 

ηειηθή ΑΠΑ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28/04/2015, 10 εβδνκάδεο κεηά ηελ ελδηάκεζε 

αμηνιφγεζε θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

Μεζνδνινγηθνί εξεπλεηηθνί πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππήξμαλ ε κε 

ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο εκπιεθφκελνπο ελήιηθεο. Ζ επίδξαζε ηνπ 

παξαηεξεηή κέζσ ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο πξνεγνχκελεο γλσξηκίαο κε ην καζεηή 

θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Δπίζεο, ε πηζαλφηεηα επεξεαζκνχ ηεο εγθπξφηεηαο απφ 

απψιεηα δεδνκέλσλ θαηά ηελ παξαηήξεζε. 
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Κεθάιαην 3.: Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ΔΑΔ θαη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

1. Οη ςπρνδπλακηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη έκκεζα κε ην ΑΓΔΠΔΑΔ 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία λα απνθηήζεη 

πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο ζε ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (Απνηειέζκαηα 

ζην πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα) 

Οη ςπρνδπλακηθέο ζρέζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη κε ην ΣΑΓΔΠΔΑΔ ππνζηεξίδνπλ 

πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο ζε Σρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο ζε άηνκν κε λνεηηθή 

αλαπεξία. 

Ζ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε απνδείρζεθε πιήξσο κε βάζε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα 

απφ ηε κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ καζεηή,  ηηο ζπλεληεχμεηο, ηηο ΛΔΒΓ (πίλαθαο, 1), 

ηελ απηνπαξαηήξεζε, ηελ εηεξνπαξαηήξεζε, θαη ηελ εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε.  

 

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

ηε γξακκή καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ν κ.φ. ησλ 

απνθιίζεσλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ήηαλ: -22,0 εμάκελα, κε ηελ 

ελδηάκεζε: -22,0 εμάκελα θαη ηελ ηειηθή: -20,6 εμάκελα. ηε γξακκή καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ν κ.φ. ησλ απνθιίζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 

αξρηθή αμηνιφγεζε ήηαλ: -21,0 εμάκελα, κε ηελ ελδηάκεζε: -19,0  εμάκελα θαη ηελ 

ηειηθή: -17,6. ηε γξακκή πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο (πίλαθαο, 2), φπνπ ήηαλ 

έλα απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή ζηα νπνία ζηεξίρηεθε ε εηδηθή δηδαθηηθή 

παξέκβαζε θαη δφζεθε δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα, ε πξφνδνο ηνπ καζεηή ππήξμε 

ζπλερήο θαη ζηαζεξή. πγθεθξηκέλα, ζηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ν κ.φ. ησλ 

απνθιίζεσλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ήηαλ: -18,0 εμάκελα, κε ηελ 

ελδηάκεζε: -17,0 εμάκελα θαη ηελ ηειηθή: -16,0 εμάκελα. Παξφκνηα, ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ν κ.φ. ησλ απνθιίζεσλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε ήηαλ: -18,0 εμάκελα, κε ηελ ελδηάκεζε: -17,0 εμάκελα θαη ηελ ηειηθή: -

16,0 εμάκελα. 
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ΛΕΒΔ: Γραμμή Μαθηςιακήσ Ετοιμότητασ ςτισ αναπτυξιακέσ περιοχέσ. 
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Β’ εξ. Β’ ΔΕ

Α’ εξ. Β’ ΔΕ

Β’ εξ. Α’ ΔΕ

Α’ εξ. Α’ ΔΕ

Β’ εξ. Γ’ Λυκ

Α’ εξ. Γ’ Λυκ

Β’ εξ. Β’ Λυκ

Α’ εξ. Β’ Λυκ

Β’ εξ. Α’ Λυκ

Α’ εξ. Α’ Λυκ

Β’ εξ. Γ’ Γυμν

Α’ εξ. Γ’ Γυμν

Β’ εξ. Β’ Γυμν

Α’ εξ. Β’ Γυμν

B’ εξ. Α’ Γυμν

Α’ εξ. Α’ Γυμν

Β' εξ. Σ’ Δημ χ χ χ

Α’ εξ. τ' Δημ χ χ χ χ χ

Β’ εξ. Ε' Δημ χ χ χ χ χ χ χ χ

Α’ εξ. Ε' Δημ χ χ χ χ χ χ χ

Β’ εξ. Δ' Δημ χ χ χ χ χ χ χ

Α’ εξ. Δ' Δημ χ χ

Β’ εξ. Γ' Δημ χ χ χ χ χ χ

Α’ εξ. Γ' Δημ χ χ χ χ

Β’ εξ. Β' Δημ χ

Α’ εξ. Β' Δημ χ χ χ χ χ

Β’ εξ. Α' Δημ

Α’ εξ. Α' Δημ

Β’ εξ. Νηπ

Α’ εξ. Νηπ

Όνομα μαθητή:   Δ.  Σάξη: Β' ΔΕ   Εξάμηνο:   Α' 

Α) Γραμμή Μαθηςιακήσ Ετοιμότητασ ςτισ αναπτυξιακζσ περιοχζσ - Λίςτεσ Ελζγχου Βαςικϊν Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ)

Διδακτική προτερατεραιότητα: υναιςθηματική Οργάνωςη - Ενδιαφζρον για μάθηςη

(1) προφορικόσ λόγοσ (2) ψυχοκινητικότητα (3) νοητικζσ ικανότητεσ (4) ςυναιςθηματική 

οργάνωςη

Ημερομηνία Αρχ. Παρατηρήςεων: 18/12/2014 (Γραμμή βάςησ: κόκκινο)                                                                                                      

Ημερομηνία Ενδ. Παρατηρήςεων: 19/02/2015 (Γραμμή βάςησ: κίτρινο)                                          

Ημερομηνία Σελ. Παρατηρήςεων:  18/03/2015 (Γραμμή βάςησ: μπλε)

 

Πίλαθαο 1. Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) θαη αιιαγέο ζηα Δπίπεδα Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο 
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Πίλαθαο 2. Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) θαη αιιαγέο ζηα επίπεδα Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ  ζηελ 

Πξνεπαγγεικαηηθή Δηνηκόηεηα
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Πνζνηηθά δεδνκέλα 

Αθφκε απνδεηθλχεηαη κε βάζε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα απφ ην πείξακα κε ηηο πέληε 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο.  

Ζ πξψηε θνηλσληθή ηζηνξία ζηηο 24 Απξηιίνπ 2015 ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα: «Ο 

Θαλάζεο πξνζπαζεί λα βξεη δνπιεηά»: «Ήηαλ έλαο λεαξφο πνπ ηνλ έιεγαλ Θαλάζε 

(Πεξηγξαθηθή πξφηαζε). Πξνζπαζψληαο λα βξεη δνπιεηά (Καζνδεγεηηθή πξφηαζε), 

βξήθε ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα (Πξφηαζε επηβεβαίσζεο) κία αγγειία πνπ δεηνχζαλ 

ππάιιειν παληνπσιείνπ (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε)». Ο αξηζκφο ησλ νπηηθψλ 

δηεπθνιπληψλ ήηαλ ηξεηο θαη ν ηχπνο ιέμεσλ: 1) ζθζθζθζ- Θαλάζεο, 2) 

θζθζθζθζθ- εθεκεξίδα, 3) θζζθζθθ-αγγειία. Οη εξσηήζεηο ήηαλ: 1) Πψο ιέγεηαη ν 

ήξσαο ηεο ηζηνξίαο; 2) Ση πξνζπαζεί λα βξεη ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο; 3) Πνπ βξήθε ηελ 

αγγειία ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο; 

Ζ δεχηεξε θνηλσληθή ηζηνξία ζηηο 28 Απξηιίνπ 2015 ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα: «Ο 

Θαλάζεο θιείλεη ξαληεβνχ γηα ζπλέληεπμε εξγαζίαο»: «Ο Θαλάζεο πήξε ηειέθσλν 

ηνλ ππνςήθην εξγνδφηε» (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε). «Έθιεηζαλ ξαληεβνχ γηα 

ζπλέληεπμε ην επφκελν πξσί» (Πξφηαζε επηβεβαίσζεο). «Ο Θαλάζεο ζα έπξεπε λα 

έρεη καδί ηνπ ην βηνγξαθηθφ ηνπ» (Καζνδεγεηηθή πξφηαζε). Ο αξηζκφο ησλ νπηηθψλ 

δηεπθνιπληψλ ήηαλ ηξεηο θαη ν ηχπνο ιέμεσλ: 1) θζζθζθζθ-εξγνδφηε, 2) ζθζζθζθθ-

ξαληεβνχ, 3) ζθθζζθζθζθ-βηνγξαθηθφ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ: 1) Πνηνλ πήξε ηειέθσλν 

ν Θαλάζεο; 2) Γηα πνην ιφγν έθιεηζαλ ξαληεβνχ ν Θαλάζεο θαη ν ππνςήθηνο 

εξγνδφηεο; 3) Ση ζα έπξεπε λα έρεη καδί ηνπ ν Θαλάζεο ζηε ζπλέληεπμε εξγαζίαο; 

Ζ ηξίηε θνηλσληθή ηζηνξία ζηηο 5 Μαΐνπ 2015 ηελ ηξίηε δηδαθηηθή ψξα: «Ο Θαλάζεο 

πεγαίλεη ζηε ζπλέληεπμε εξγαζίαο»: «Σν επφκελν πξσί θφξεζε θαζαξά ξνχρα θαη 

ρηελίζηεθε» (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε). «Πήγε γηα ζπλέληεπμε (Καζνδεγεηηθή 

Πξφηαζε) θαη αθνχ ζπδήηεζε κε ηνλ εξγνδφηε (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε), ηνλ επέιεμε 

γηα ηε ζέζε ππαιιήινπ ζε παληνπσιείν!» (Πξφηαζε επηβεβαίσζεο). Ο αξηζκφο ησλ 

νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ ήηαλ ηξεηο θαη ν ηχπνο ιέμεσλ ήηαλ: 1) ζζθζθζζθζθ-

ρηελίζηεθε, 2) ζθζθζζθθζθ-ζπλέληεπμε, 3) θζθζζθζθζ-ππάιιεινο 

ζθζζθζθζθθθθ-παληνπσιείνπ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ νη αθφινπζεο ηξεηο: 1) Ση έθαλε ν 

Θαλάζεο ην επφκελν πξσί πξηλ πάεη ζηε ζπλέληεπμε; 2) Με πνηνλ ζπδήηεζε ν 

Θαλάζεο ζηε ζπλέληεπμε; 3) Γηα πνηα ζέζε επέιεμαλ ην Θαλάζε; 
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Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

πκπεξαζκαηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

ζπκθσλνχλ νη κειέηεο (Beadle-Brown et al., 2008, Γίπια, 2012, Γξνζηλνχ, 2007, 

2014, Koritsas et al., 2008, Vila et al., 2007). πσο ραξαθηεξηζηηθά ν ίδηνο ν καζεηήο 

δήισζε πσο κε ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ζα ήζειε λα αλαδεηήζεη 

δνπιεηά ζε έλα παληνπσιείν ζηελ γεηηνληά ηνπ θαη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε 

Δζπεξηλφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζηελ Καιακάηα.  

 

1.2 Γεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα- εξεπλεηηθή ππόζεζε 

Η νηθνγέλεηα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην πξνζαλαηνιηζκό κειινληηθήο απαζρόιεζεο 

ζε άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε απνδείρζεθε κεξηθψο. 

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

Με βάζε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε ζηελ πξψηε θάζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ, κε ηελ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη ηηο θαηαγξαθέο ζην 

ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή, ηηο ζπλεληεχμεηο, ηηο ΑΠΑ κε ηηο ΛΔΒΓ, ηελ απηνπαξαηήξεζε 

θαη εηεξνπαξαηήξεζε, αιιά θαη ηελ εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε. χκθσλα κε ην 

έληππν θαηαγξαθήο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα (Γξνζηλνχ&ζπλ.,2009, ζ.41) 

αλαδείρηεθε ε ζεκαζία ηεο ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ θαινχ ζρεδηαζκνχ 

πξνγξακκάησλ ππνζηεξηδφκελεο απαζρφιεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε αξκφδηνπο 

θνξείο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη γνλείο απέλαληη ζηνλ καζεηή θάπνηεο θνξέο γηλφηαλ 

άδηθνη έρνληαο είηε ρακειέο πξνζδνθίεο, φπσο ελδνηαζκνχο γηα ην εάλ κπνξέζεη λα 

απαζρνιεζεί κε έλα επάγγεικα, είηε πξνζδνθίεο πνπ δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο 

πξαγκαηηθέο επηζπκίεο ηνπ καζεηή, φπσο λα απαζρνιεζεί κε ηεξαηηθά θαζήθνληα, 

θαίλεηαη φηη ζηεξίδνπλ ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία. Ζ αδειθή, απνηέιεζε 

ζηήξηγκα ελζαξξχλνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ απαζρφιεζε, αιιά δπζθνιεπφηαλ 

θαη εθείλε λα θαηαλνήζεη ηηο εκκνλέο ηνπ. 

Ο ίδηνο ν καζεηήο αλέθεξε πσο ηνπ άξεζε λα δηαβάδεη ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη 

λα απαληά ζε εξσηήζεηο ζηνλ Ζ/Τ. πλεξγάζηεθε θαη έκεηλε ζπγθεληξσκέλνο. 

Απάληεζε ιαζεκέλα κφλν ζηελ ηξίηε εξψηεζε ηεο ηέηαξηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο. 
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Με βάζε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ 

εκπιεθφκελσλ ελειίθσλ, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην άηνκν ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηελ πεπνίζεζε πσο ν καζεηήο κπνξεί λα 

απαζρνιεζεί ζε έλα επάγγεικα πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ.  

Πνζνηηθά δεδνκέλα 

Απφ ηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε θνηλσληθή ηζηνξία απνδεηθλχεηαη ε ππφζεζε 

εξγαζίαο. Ζ ηέηαξηε θνηλσληθή ηζηνξία ζηηο 5 Μαΐνπ 2015 ηελ ηξίηε δηδαθηηθή ψξα: 

«Ση πξέπεη λα θάλεη ν Θαλάζεο ζαλ ππάιιεινο». Σν θείκελν είρε σο εμήο: «Ο 

Θαλάζεο ζαλ ππάιιεινο παληνπσιείνπ έπξεπε λα ηνπνζεηεί πξντφληα ζηα ξάθηα 

(Καζνδεγεηηθή Πξφηαζε), λα βάδεη ηα θαξφηζηα ζηε ζέζε ηνπο (Πεξηγξαθηθή 

πξφηαζε), λα ζθνππίδεη (Πεξηγξαθηθή πξφηαζε) θαη λα δπγίδεη ηα νπσξνθεπεπηηθά 

(Πεξηγξαθηθή πξφηαζε). Ο αξηζκφο ησλ νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ ήηαλ ηέζζεξηο θαη ν 

ηχπνο ιέμεσλ ήηαλ: 1) ζθζθζθζθθ-ηνπνζεηεί, 2) ζθζζθζθθθθ-ηαθηνπνηεί, 3) 

ζζθθζθζθθ-ζθνππίδεη, 4) ζθζθζθθ-δπγίδεη. Οη εξσηήζεηο ήηαλ νη αθφινπζεο ηξεηο: 

1) αλ ππάιιεινο παληνπσιείνπ ηη έπξεπε λα ηνπνζεηεί ν Θαλάζεο ζηα ξάθηα; 2) 

αλ ππάιιεινο παληνπσιείνπ ηη έπξεπε λα βάδεη ν Θαλάζεο ζηε ζέζε ηνπο; 3) αλ 

ππάιιεινο παληνπσιείνπ ηη έπξεπε λα θάλεη ν Θαλάζεο; 

Ζ πέκπηε θνηλσληθή ηζηνξία ζηηο 5 Μαΐνπ 2015 ηελ ηέηαξηε δηδαθηηθή ψξα: «Ο 

Θαλάζεο μεθηλά ηε λέα ηνπ δνπιεηά!». Σν θείκελν είρε σο εμήο: «Σελ επνκέλε εκέξα 

ν Θαλάζεο μχπλεζε ζηηο επηά ην πξσί (Πξφηαζε Δπηβεβαίσζεο), ήπηε ην γάια ηνπ 

(Πεξηγξαθηθή Πξφηαζε), βνχξηζηζε ηα δφληηα ηνπ (Πεξηγξαθηθή Πξφηαζε), ληχζεθε 

(Πεξηγξαθηθή Πξφηαζε), ρηελίζηεθε (Πεξηγξαθηθή Πξφηαζε) θαη μεθίλεζε 

ραξνχκελνο γηα δνπιεηά!!! (Πξφηαζε Δπηβεβαίσζεο)». Ο αξηζκφο ησλ νπηηθψλ 

δηεπθνιπληψλ ήηαλ πέληε θαη ηχπνο ιέμεσλ ήηαλ ν εμήο: 1) ζθζζθζθ- μχπλεζε, 2) 

θζθθ-ήπηε, 3) ζθθζζζθζθ-βνχξηζηζε, 4) ζζθζθζθ-ληχζεθε, 5) ζθζθθζθζθζ-

ραξνχκελνο. Οη εξσηήζεηο ήηαλ νη αθφινπζεο ηξεηο: 1) Σελ επφκελε εκέξα ηη ψξα 

μχπλεζε ν Θαλάζεο γηα λα πάεη ζηε δνπιεηά; 2) Σελ επφκελε εκέξα ηη έθαλε ν 

Θαλάζεο πξηλ μεθηλήζεη γηα ηε δνπιεηά; 3) Ο Θαλάζεο πήγε ζηε δνπιεηά… 

Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

πκπεξαζκαηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

ζπκθσλνχλ κε ηηο κειέηεο ηεο πλνδηλνχ (2014α, β) ε νπνία ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ηελ ηδηαίηεξε ζέζε γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία θάζε λένπ αλζξψπνπ πνπ 
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θαηέρεη ε ζρέζε ηνπ απφ ηε βξεθηθή ειηθία κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηδηαίηεξα κε ηε 

κεηέξα. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηέξαο- βξέθνπο μεθηλά ήδε πξηλ απφ ηε ζηηγκή ηεο 

γέλλεζεο ηφζν ζε βηνινγηθφ φζν θαη θαληαζηαθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα κία 

δηαιεθηηθή, πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο θαηά ηελ νπνία ην έκβξπν είλαη 

δέθηεο θαη πνκπφο εξεζηζκάησλ. Ζ πλνδηλνχ(2014α, β), αλαθέξεη φηη νη δεζκνί πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ κεηέξαο- παηδηνχ θαη παηέξα- παηδηνχ είλαη θαη νθείινπλ λα 

είλαη, άξηζηνη, γηαηί απφ απηνχο εμαξηάηαη ε νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. ηελ πεξίπησζε ζρέζεο κεηέξαο- γηνπ, δελ ππάξρεη 

πεξηζζφηεξν ηδηφηππε αλζξψπηλε ζρέζε απφ απηή κεηαμχ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ γηνπ. 

Απνηειεί κηα ζρέζε αγάπεο θαη αιιειεμάξηεζεο ζηελ νπνία φκσο ε κεηέξα πνιιέο 

θνξέο κπνξεί απφ πξνζηάηεο ηνπ γηνχ λα εμειηρζεί ζε δπλάζηεο ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ε 

ζρέζε κεηαμχ παηέξα-γηνχ είλαη ηδηαίηεξε, ελψ παξαηεξείηαη πην έληνλα ζε θάπνηεο 

θάζεηο ηεο δσήο ησλ δχν. Ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ν παηέξαο έρεη πην ελεξγφ ξφιν ζηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ε ζπκβνιή ηνπ είλαη θαζνξηζηηθή εηδηθά ζην αγφξη. ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη γνλείο κπνξεί λα είλαη απφληεο απφ ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ 

ηνπο, σο θπζηθή παξνπζία ή ζπλαηζζεκαηηθά, κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζην παηδί 

κεηαμχ άιισλ, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ρξήζε πεξηζζφηεξεο ζσκαηηθήο θαη 

ιεθηηθήο βίαο θαη ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ καζεηή νη γνλείο 

θαίλεηαη λα πξνζπαζνχλ λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ην «θαληαζηαθφ παηδί» ζην 

νπνίν είραλ επελδχζεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη είραλ εμηδαληθεχζεη. Γπζθνιεχνληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα αλαδνκήζνπλ ην λνεηηθφ ηνπο θφζκν 

ζχκθσλα κε ην «πξαγκαηηθφ παηδί» ην νπνίν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο γνλετθέο θαη 

θνηλσληθέο πξνζδνθίεο. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή θαίλεηαη λα βξίζθνπλ ζηήξηγκα 

ζηελ πξννπηηθή κειινληηθήο απαζρφιεζεο ηνπ καζεηή κε έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπ 

πξνζθέξεη θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη απνδνρή. 

 

1.3 Σξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα- εξεπλεηηθή ππόζεζε 

Οη δεμηόηεηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκόηεηαο κε έκθαζε ηηο δεμηόηεηεο 

πξνζηαηεπόκελεο εκηαπαζρόιεζεο,  πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΣΑΓΔΠΔΑΔ 

ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ θνηλσληθή έληαμε ελόο αηόκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία. 



 

100 

 

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

Ζ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε απνδείρηεθε πιήξσο κε βάζε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο ησλ εκπιεθφκελσλ ελειίθσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

άηνκν ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Απηνί ζεκείσζαλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζηήξημε ηεο 

πνιηηείαο θαη ησλ εηδηθψλ. Αλαθνξηθά κε ην αλ νη δεμηφηεηεο πξνεπαγγεικαηηθήο 

εηνηκφηεηαο κε έκθαζε ηηο δεμηφηεηεο πξνζηαηεπφκελεο εκηαπαζρφιεζεο, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο νη ίδηνη αλαθέξνπλ φηη έρνπλ απνηέιεζκα ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ελφο αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Πνζνηηθά δεδνκέλα 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ Πεηξάκαηνο Κνηλσληθψλ 

Ηζηνξηψλ. 

 

α/α/ Σίηινο Ζκεξνκελία 
Αξ. 

ιέμεσλ 

Σχπνο 

ιέμεσλ 

Αξηζκφο 

νπηηθνπνηεκέλσλ 

δηεπθνιπληψλ 

σζηέο 

Απαληήζεηο 

1 

 

"Ο Θαλάζεο 

πξνζπαζεί λα 

βξεη δνπιεηά" 

 

24/4/2015 25 1.ζθζθζθζ- 

Θαλάζεο 

2.θζθζθζθζ

θ- 

εθεκεξίδα 

3.θζζθζθθ-

αγγειία 

1.Θαλάζεο 

2.εθεκεξίδα 

3.αγγειία 

 

3/3 

2 "Ο Θαλάζεο 

θιείλεη 

ξαληεβνύ γηα 

ζπλέληεπμε 

εξγαζίαο" 

28/4/2015 25 1.θζζθζθζθ

-εξγνδόηε 

2.ζθζζθζθθ

-ξαληεβνύ  

3.ζθθζζθζθ

ζθ-

βηνγξαθηθό 

1.ηειέθσλν 

2.ξαληεβνύ 

3.βηνγξαθηθό 

 

3/3 

3 “Ο Θαλάζεο 

πεγαίλεη ζηε 

ζπλέληεπμε 

εξγαζίαο 

05/05/2015 25 1.ζζθζθζζθ

ζθ-

ρηελίζηεθε 

2.ζθζθζζθθ

ζθ-

ζπλέληεπμε 

1.ρηελίζηεθε 

2.ζπλέληεπμε 

3.ππάιιεινο 

παληνπσιείνπ 

3/3 
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3.θζθζζθζθ

ζ-ππάιιεινο 

ζθζζθζθζθ

θθθ-

παληνπσιείν

π 

4 “Ση πξέπεη λα 

θάλεη ν 

Θαλάζεο ζαλ 

ππάιιεινο 

παληνπσιείνπ” 

05/05/2015 25 1.ζθζθζθζθ

θ-ηνπνζεηεί  

2.ζθζζθζθθ

θθ-

ηαθηνπνηεί 

3.ζζθθζθζθ

θ-ζθνππίδεη 

4.ζθζθζθθ-

δπγίδεη 

1.ηνπνζεηεί  

2.ηαθηνπνηεί 

3.ζθνππίδεη 

4.δπγίδεη 

2/3 

5 “Ο Θαλάζεο 

μεθηλά ηελ λέα 

ηνπ δνπιεηά” 

05/05/2015 25 1.ζθζζθζθ- 

μύπλεζε 

2.θζθθ-ήπηε 

3.ζθθζζζθζ

θ-βνύξηζηζε  

4.ζζθζθζθ-

ληύζεθε 

5.ζθζθθζθζ

θζ-

ραξνύκελνο 

1.μύπλεζε 

2.ήπηε γάια 

3.βνύξηζηζκα 

δνληηώλ 

4. ληύζεθε 

5.μεθίλεζε 

ραξνύκελνο 

3/3 

 

 

Παξαηεξείηαη πσο ν καζεηήο απάληεζε ζσζηά ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξσηήζεηο 

ησλ αζθήζεσλ. πγθεθξηκέλα, έθαλε ιάζνο ζηελ ηξίηε εξψηεζε ηεο άζθεζεο ηεο 

ηέηαξηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο. ηαλ ηνπ εμήγεζα πνπ αθξηβψο έθαλε ιάζνο θαη κνπ 

είπε πσο δελ πξφζεμε πσο ε επηινγή Β έιεγε: «Έπξεπε λα ηνπνζεηεί ηα θαξόηζηα 

ζηα ξάθηα ηνπο, λα βάδεη ηα πξντφληα ζηε ζέζε ηνπο, λα ζθνππίδεη θαη  λα δπγίδεη ηα 

νπσξνθεπεπηηθά». Γελ πξφζεμε δειαδή φηη δελ γίλεηαη έλα θαξφηζη κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζε ξάθη, παξφιν πνπ γλσξίδεη θαη κπνξεί λα θαηαλνήζεη φηη απηφ δελ 

γίλεηαη. Μπνξεί επίζεο λα έθαλε ιάζνο γηαηί νη δχν πξνηάζεηο (Α θαη Β) έκνηαδαλ 

πνιχ κεηαμχ ηνπο  θαη ήηαλ καθξνζθειείο: απνηεινχληαλ απφ 4 πξνηάζεηο θαη 4 

ξήκαηα. Έπεηηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε νη εξσηήζεσλ ηεο πέκπηεο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο αλαπξνζαξκφζηεθαλ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή. Αμίδεη 

επίζεο λα ζεκεησζεί πσο πήγε άξηζηα ζηηο ππφινηπεο αζθήζεηο θαη απάληεζε νξζά ζε 
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φιεο ηηο εξσηήζεηο. Φάλεθε λα θαηαλνεί ην λφεκα ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ: ηνλ 

ηξφπν πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ςάμεη γηα δνπιεηά, ηη πξέπεη λα θάλεη γηα λα ζπλαληήζεη 

ηνλ εξγνδφηε, πψο λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηε ζπλάληεζε, ηη θαζήθνληα έρεη ζαλ 

ππάιιεινο παληνπσιείνπ θαη πσο πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηαη θάζε πξσί γηα ηε 

δνπιεηά ηνπ κε ζπλέπεηα κία θαζνξηζκέλε ψξα. 

Ζ αιιειεπίδξαζε ζηα πιαίζηα ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή πξνρσξά ηθαλνπνηεηηθά. Ο ίδηνο ν 

καζεηήο αλέθεξε πσο ηνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα. ρνιίαζε ραξαθηεξηζηηθά 

πσο ην κάζεκα ηνλ εξεκεί θαη δελ ηνλ αγρψλεη. Καιφ ζα ήηαλ λα ζπλερηζηεί ην εηδηθφ 

πξφγξακκα παξέκβαζεο θαη λα εκπινπηηζηεί κε επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο, 

φπσο έλα θνχξλν, δαραξνπιαζηείν, παληνπσιείν, Δθθιεζία θ.α., παξαθνινχζεζε 

νκηιηψλ θαη λέα εηδηθά δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

πκπεξαζκαηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

ζπκθσλνχλ ηα επξήκαηα άιισλ κειεηψλ (Ball&Fazil, 2013, Beadle-Brown et al., 

2008, Burge, Quellette-Kuntz, Lysaght, 2007, Koritsas et al., 2008, Stancliffe et al., 

2010). Παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, ζηε 

ζπλέπεηα θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα. Μέζσ ηνπ  ΑΓΔΠΔΑΔ, ην ρνιείν 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ππήξμε έλαο «εκη-πξνζηαηεπφκελνο ρψξνο», κέζα ζηνλ νπνίν ν 

καζεηήο είρε κία ζαπκάζηα επθαηξία κε δνκεκέλν θαη ζηνρεπκέλν ηξφπν λα «αζθεζεί 

ζηε δσή»... 

 

πδήηεζε- Πξνηάζεηο 

Ο  ππφ παξαηήξεζε καζεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη κέζα απφ 

ηηο εμαηνκηθεπκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο έθαλε 

ζεκαληηθή πξφνδν ηφζν ζε επίπεδν σξίκαλζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο 

φζν θαη ζε επίπεδν ζπλαηζζήκαηνο. Οη δπζθνιίεο φκσο παξακέλνπλ θαη ζπλερίδεη λα 

ρξεηάδεηαη βνήζεηα ζηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη νξγάλσζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ. Οη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο  αλάπηπμεο πξνεπαγγεικαηηθήο 

εηνηκφηεηαο ηνλ βνήζεζαλ λα σξηκάζεη θαη λα αηζζαλζεί θνηλσληθά απνδεθηφο θαη 
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πην ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ βξήθε έλα κέζα ζην νπνίν 

είρε κία ζαπκάζηα επθαηξία κε δνκεκέλν θαη ζηνρεπκέλν ηξφπν λα «αζθεζεί ζηε 

δσή». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο κέζα απφ ηελ σξίκαλζε ηνπ καζεηή, ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ είραλ ηελ επθαηξία λα σξηκάζνπλ θαη λα θάλνπλ βήκαηα πξνφδνπ 

πξνο ηελ απνδνρή  ηνπ. Οη δπζθνιίεο βέβαηα  παξακέλνπλ. Σν ζίγνπξν είλαη πσο θαη 

ε νηθνγέλεηα ελφο καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρεη αλάγθε θνηλσληθήο 

απνδνρήο, ζηήξημεο απφ ηελ πνιηηεία θαη ηνπο ζεζκνχο θαη θαηάιιειεο θαζνδήγεζεο 

απφ ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη κε ηε 

ζεηξά ηεο ην κέινο πνπ έρεη ηελ εηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κειέηε πξνζπάζεζε λα ζπλδξάκεη ζηελ έιιεηςε 

εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ςπρνδπλακηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

θαηαγξάθνληαη κε ην ΑΓΔΠΔΑΔ ζηελ ππνζηήξημε πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ 

ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο λα ππνζηεξίμεη ην 

πξνζαλαηνιηζκφ κειινληηθήο απαζρφιεζεο ζε άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία. Δίλαη 

επηβεβιεκέλε ε ζπλέρηζε παξφκνησλ εξεπλψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν θελφ θαη λα παξάγνληαη ζχγρξνλα επξήκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ άκεζα κεηαμχ ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα παξφκνησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ 

θαζνξηζηηθά ζην ζρεδηαζκφ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ- νκαδηθψλ θαη 

αηνκηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ- αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο 

πξνζηαηεπφκελεο εκη-απαζρφιεζεο, ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ ππφςε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο ηεο Πξνεπαγγεικαηηθήο Δηνηκφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλεο επηπηψζεηο ζε 

επίπεδν πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο.  Παξφκνηα, κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ θαη ζην ζρεδηαζκφ πξνιεπηηθψλ ςπρνεθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ κε 

νκάδα ζηφρν άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
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Καηάινγνη κε ζηόρνπο 

1.1 Δηήζην Πξόγξακκα Γηδαθηηθώλ Παξεκβάζεσλ. 

α/α Περιγραφή ετηςίου ςτόχου Μήνασ 

πραγματοποίηςησ 

Περιοχή Τποςτήριξησ 

1 Να ενδιαφζρεται να μάκει 

καινοφργια πράγματα 

16 Δεκεμβρίου 2014- 

22 Ιανουαρίου 2015 

υναιςκθματικι οργάνωςθ/ Νοθτικζσ Ικανότθτεσ/  

Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ/ 

Κοινωνικι υμπεριφορά 

2 Να δείχνει ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ 

και να βελτιϊνει τον εαυτό του μζςα 

από δραςτθριότθτεσ επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ και επιςκζψεισ ςε 

πολιτιςτικοφσ  χϊρουσ. 

23 Ιανουαρίου- 20 

Φεβρουαρίου 2015 

υναιςκθματικι οργάνωςθ/ Νοθτικζσ Ικανότθτεσ/ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ/ 

Κοινωνικι υμπεριφορά/ 

Προςαρμογι ςτο Περιβάλλον 

3 Να δείχνει ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ 

και να βελτιϊνει τον εαυτό του μζςα 

από δραςτθριότθτεσ επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ και εκμάκθςθσ 

δεξιοτιτων προεπαγγελματικισ 

ετοιμότθτασ. 

21 Φεβρουαρίου- 20 

Μαρτίου 2015 

υναιςκθματικι οργάνωςθ/ Νοθτικζσ Ικανότθτεσ/ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ/ 

Προεπαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ/ 

Προςαρμογι ςτο Περιβάλλον 

4 Να δείχνει ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ 

και να βελτιϊνει τον εαυτό του μζςα 

από δραςτθριότθτεσ επαγγελματικοφ 

23 Μαρτίου- 22 

Απριλίου 2015 

υναιςκθματικι οργάνωςθ/ Νοθτικζσ Ικανότθτεσ/ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ/ 

Προεπαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ/ Προςαρμογι ςτο Περιβάλλον 
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προςανατολιςμοφ και εκμάκθςθσ 

δεξιοτιτων προεπαγγελματικισ 

ετοιμότθτασ. 

5 Να δείχνει ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ 

και να βελτιϊνει τον εαυτό του μζςα 

από δραςτθριότθτεσ επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ και εκμάκθςθσ 

δεξιοτιτων προεπαγγελματικισ 

ετοιμότθτασ 

22 Απριλίου- 22 

Μαΐου  2015 

υναιςκθματικι οργάνωςθ/ Νοθτικζσ Ικανότθτεσ/ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ/ 

Προεπαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ/ Προςαρμογι ςτο Περιβάλλον 

6 Να δείχνει ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ 

και να βελτιϊνει τον εαυτό του μζςα 

από δραςτθριότθτεσ εκμάκθςθσ 

δεξιοτιτων προεπαγγελματικισ 

ετοιμότθτασ και κοινωνικοποίθςθσ 

23 Μαΐου-  20 Ιουνίου 

2015 

υναιςκθματικι οργάνωςθ/ Νοθτικζσ Ικανότθτεσ/ Ψυχοκινθτικότθτα/ Επαγγελματικόσ 

Προςανατολιςμόσ/ Προεπαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ/ Προςαρμογι ςτο Περιβάλλον  
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ΜΑΡΣΙΟ 2015  

ΗΜΕΡΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ 

ΣΟΧΟ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

17/03/15 

(1ο Βήμα) 

Να 

μακαίνει 

καινοφργια 

πράγματα  

Να θαηαλνήζεη ν 

καζεηήο ηνλ 

ηξφπν 

πξνεηνηκαζίαο 

θαη 

ζπκπεξηθνξάο 

θαηά ηε δηάξθεηα 

κίαο ζπλέληεπμεο 

εξγαζίαο κέζα 

απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε 

νκηιίαο κε ζέκα 

ηε «πλέληεπμε 

Δξγαζίαο». 

Δηζεγήηξηα 

ζεκηλαξίνπ, θάθεινο 

ζεκεηψζεσλ ηεο 

εκεξίδαο, ζηπιφ, 

βηληενπξνβνιέα, 

κηθξφθσλν 

εηζεγήηξηαο, 

θνξεηφο 

ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο, ζηπιφ 

παξνπζίαζεο. 

Βιβλιοτετράδιο 

μακθτι 

«υναιςκθματικι 

Οργάνωςθ», Αμοιβι: 

κεηθηή, Λεθηηθή: 
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«Μπξάβν, Γ! Σα 

πήγεο πνιχ θαιά!», 

Κνηλσληθή: απαιφ 

ρηχπεκα ζηνλ ψκν, 

θαη άιιε: ηνπ δφζεθε 

ε δπλαηφηεηα ζην 

δηάιεηκκα, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο λα 

πάκε γηα θαγεηφ θαη 

αλαςπθηηθφ ζην 

κπνπθέ ηνπ 

μελνδνρείνπ. 
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27/03/2015 

2ο Βήμα 

Να 

μακαίνει 

καινοφργια 

πράγματα 

Να 

ζπλεηδεηνπνηήζεη 

φηη νη άιινη 

άλζξσπνη 

εξγάδνληαη θαη 

λα αλαγλσξίδεη 

θαη λα νλνκάδεη 

ηα βαζηθά 

επαγγέικαηα, 

κέζα ζηελ 

αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο. 

Μαξθαδφξνη, 

ραξηφλη θαη έλα 

ρεηξνπνίεην άικπνπκ 

κε ηίηιν: «Σν 

άικπνπκ κε ηα 

επαγγέικαηα» κε 

ζθίηζα ησλ βαζηθψλ 

επαγγεικάησλ ζηελ 

θνηλφηεηα. 

Βιβλιοτετράδιο 

μακθτι 

«υναιςκθματικι 

Οργάνωςθ», Αμοιβι: 

κεηθηή, Λεθηηθή: 

«Μπξάβν, Γ! Σα 

πήγεο πνιχ θαιά!», 

θνηλσληθή: Απαιφ 

ρηχπεκα ζηνλ ψκν 

θαη άιιε: Σνπ 
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δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

ζην δηάιεηκκα, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο λα 

πάκε καδί γηα ηζάη ή 

πνξηνθαιάδα ζην 

θπιηθείν ηνπ ΓΔ. 
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27/03/15 

3ο Βήμα 

Να 

μακαίνει 

καινοφργια 

πράγματα 

Να αναγνωρίηει τα 

εργαλεία δουλειάσ 

βαςικϊν 

επαγγελμάτων και 

να ταυτίηει τασ 

εργαλεία με το 

 Γνωςτικι μθχανι «Σο 

κουτί με τα 

επαγγζλματα και τα 

εργαλεία τουσ» 

(παπουτςόκουτο), 

Βιβλιοτετράδιο 
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κατάλλθλο 

επάγγελμα μζςα 

ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ 

μακθτι 

«υναιςκθματικι 

Οργάνωςθ», Αμοιβι: 

κεηθηή, Λεθηηθή: 

«Μπξάβν, Γ! Σα 

πήγεο πνιχ θαιά!», 

θνηλσληθή: Απαιφ 

ρηχπεκα ζηνλ ψκν 

θαη άιιε: Σνπ 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

ζην δηάιεηκκα, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο λα 

πάκε καδί γηα ηζάη ή 

πνξηνθαιάδα ζην 

θπιηθείν ηνπ ΓΔ. 
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27/3/2015 

4ο Βήμα 

Να 

μακαίνει 

καινοφργια 

πράγματα 

Να 

ζπλεηδεηνπνηήζεη 

ηε ζπνπδαηφηεηα 

λα εξγάδεηαη 

έλαο άλζξσπνο 

κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη λα 

δεη κία 

αμηνπξεπή δσή, 

κέζα απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε 

Ζκεξίδαο κε 

ζέκα 

Δηζεγεηέο 

ζεκηλαξίνπ, 

βηληενπξνβνιέα, 

κηθξφθσλν, θνξεηφο 

ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο. 

Ακνηβή: κεηθηή 

Λεθηηθή: «Μπξάβν, 

Γ! Σα πήγεο πνιχ 

θαιά!», θνηλσληθή: 

απαιφ ρηχπεκα ζηνλ 

ψκν, θαη άιιε: ηνπ 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

ζην δηάιεηκκα, κεηά 
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ηε δηαιεθηηθή 

ζρέζε ηεο 

εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ κε ην 

αλαπεξηθφ 

θίλεκα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο λα 

πάκε γηα θαγεηφ θαη 

αλαςπθηηθφ ζην 

κπνπθέ ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

 
 

 

ΑΠΡΙΛΙΟ  2015 
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02/04/2015 

5ο Βήμα 

Να 

μακαίνει 

καινοφργια 

πράγματα 

Να 

ςυνειδθτοποιιςει 

ότι απαιτοφνται 

διαφορετικζσ 

δεξιότθτεσ και 

γνϊςεισ για κάκε 

επάγγελμα μζςα 

από ςκίτςα που 

απεικονίηουν τα 

βαςικά 

επαγγζλματα . 

Φάκελοσ με κίτςα 

που απεικονίηουν τα 

βαςικά επαγγζλματα, 

Βιβλιοτετράδιο 

μακθτι 

«υναιςκθματικι 

Οργάνωςθ», Ακνηβή: 

κεηθηή: Λεθηηθή: 

«Μπξάβν, Γ! Σα 

πήγεο πνιχ θαιά!», 

θνηλσληθή: Απαιφ 

ρηχπεκα ζηνλ ψκν 

θαη άιιε: ηζάη ή 

πνξηνθαιάδα ζην 

θπιηθείν ηνπ ΓΔ 
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03/04/2015 

6ο Βήμα 

Να 

μακαίνει 

καινοφργια 

πράγματα 

Να  θαηαλνήζεη 

ν καζεηήο ηνλ 

ηξφπν 

πξνεηνηκαζίαο 

θαη 

ζπκπεξηθνξάο 

θαηά ηε δηάξθεηα 

κίαο ζπλέληεπμεο 

εξγαζίαο κέζα 

ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, 

Υεηξνπνίεην ληνζηέ 

δξαζηεξηνηήησλ, 

ραξηφληα, θφιια, 

θνξδφλη, 

θσηνγξαθίεο. 

Ακνηβή: κεηθηή. 

Λεθηηθή: «Μπξάβν, Γ! 

Σα πήγεο πνιχ θαιά!», 

θνηλσληθή: Απαιφ 

ρηχπεκα ζηνλ ψκν θαη 

άιιε: ηζάη ή 

πνξηνθαιάδα ζην 
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κέζα απφ 

νπηηθνπνηεκέλν 

πιηθφ ζε ληνζηέ 

δξαζηεξηνηήησλ 

θπιηθείν ηνπ ΓΔ 
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28/04/2015 

7ο Βήμα 

Να 

μακαίνει 

καινοφργια 

πράγματα 

1. Να 

ζπλεηδεηνπνηήζεη 

φηη γηα λα βξεη 

θάπνηνο δνπιεηά 

πξέπεη λα κάζεη 

λα δηαβάδεη 

αγγειίεο εχξεζεο 

εξγαζίαο ζε 

ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο 

2. Να 

ζπλεηδεηνπνηήζεη 

πσο γηα θάζε 

επάγγεικα 

απαηηνχληαη θαη 

δεηνχληαη απφ 

ηνπο ππνςήθηνπο 

εξγνδφηεο, 

δηαθνξεηηθέο 

Γνωςτικι μθχανι «Σο 

παπουτςόκουτο με τισ 

αγγελίεσ», 

Βιβλιοτετράδιο 

μακθτι 

«υναιςκθματικι 

Οργάνωςθ», 

Ενιςχυτζσ:  Ζ/Τ σο 

εληζρπηή (άθνπζκα 

κνπζηθήο) θαη 

επίςκεψθ ςτο κυλικείο 

για πορτοκαλάδα ι 

τςάι (χζηεκα 

αληαιιάμηκσλ 

ακνηβψλ-token 

economy system). 
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δεμηφηεηεο 

(πξνζφληα) 

εξγαζίαο 

 

28/04/2015 

8ο Βήμα 

Να 

μακαίνει 

καινοφργια 

πράγματα 

1. Να 

ζπλεηδεηνπνηήζεη 

φηη γηα λα βξεη 

θάπνηνο δνπιεηά 

πξέπεη λα κάζεη 

λα δηαβάδεη 

αγγειίεο εχξεζεο 

εξγαζίαο ζε 

ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο 

2. Να 

ζπλεηδεηνπνηήζεη 

Γνωςτικι μθχανι «Σο 

παπουτςόκουτο με τισ 

αγγελίεσ», 

Βιβλιοτετράδιο 

μακθτι 

«υναιςκθματικι 

Οργάνωςθ», 

Ενιςχυτζσ:  Ζ/Τ σο 

εληζρπηή (άθνπζκα 

κνπζηθήο) θαη 

επίςκεψθ ςτο κυλικείο 

για πορτοκαλάδα ι 
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πσο γηα θάζε 

επάγγεικα 

απαηηνχληαη θαη 

δεηνχληαη απφ 

ηνπο ππνςήθηνπο 

εξγνδφηεο, 

δηαθνξεηηθέο 

δεμηφηεηεο 

(πξνζφληα) 

εξγαζίαο 

τςάι (χζηεκα 

αληαιιάμηκσλ 

ακνηβψλ-token 

economy system). 
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3
ε
 θάζε: ρέδην δφκεζεο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο 

κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο 
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 ηνηρεία καζεηή 

Όκμμα: Δ. 

Τάλε θμίηεζεξ:  2μ έημξ παναθμιμύζεζεξ ΣΔΓ Γλάμεκμ: β’ 

Γπίπεδα επίδμζεξ (Γλάμεκμ – ηάλε) 

Ακάγκςζε Γναθή Μαζεμαηηθά 

α ελάμεκμ Α γομκαζίμο α ελάμεκμ ΣΤ δεμμηηθμύ α ελάμεκμ Β 

δεμμηηθμύ 

Ηιηθία:   24 εηώκ 

Πανέμβαζε εηδηθήξ αγςγήξ: Αίζμοζα δηδαζθαιίαξ 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ:  Νμεηηθή Καζοζηένεζε θαη Ψοπςζηόμμνθε Δηαηαναπή 

 
 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο: 

Να δείχνει ενδιαφζρον για τη μάθηςη και να βελτιϊνει 

τον εαυτό του μζςα από δραςτηριότητεσ 

επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και εκμάθηςησ 

δεξιοτήτων προεπαγγελματικήσ ετοιμότητασ. 

Φνμκμδηάγναμμα δηδαθηηθήξ πανέμβαζεξ 

Ημ. έκανλεξ: Ημ. Λήλεξ: Δηάνθεηα 

17/03/2015 28/04/2015 8 πανεμβάζεηξ 

Αοημαλημιόγεζε (παηδαγςγηθόξ ακαζημπαζμόξ): 

Τη πήγε θαιά: Φάλεθε λα αληαπνθξίλεηαη κε 

επραξίζηεζε, λα θηλείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη λα 

βειηηψλεηαη ε επίζηαζε πξνζνρήο ηνπ. 

Ζ επηινγή ηεο ακνηβήο ηνπ ππήξμε πνιχ εχζηνρε. 

Τη δεκ πήγε θαιά: Ζ παξέκβαζε πνπ αθνξνχζε ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο Ζκεξίδαο κε εζηίαζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δξάζε «Πξφγξακκα ΓΒΜ Αηφκσλ κε 

Βαξηέο Αλαπεξίεο θαη Πνιιαπιέο Αλάγθεο 

Δμάξηεζεο ζε Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο», θάλεθε λα 
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ηνλ θνπξάδεη θαη ζέιεζε λα απνρσξήζεη κεηά ην 

δηάιεηκκα θαη λα πάεη ζπίηη. Ίζσο ηνλ ζηξέζαξε ε 

ζεκαηνινγία. 

Τη κα ηνμπμπμηήζς: Να επηιέγεηαη πην εχζηνρα ε 

ζεκαηνινγία ησλ εκεξίδσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

παξαθνινπζήζεη, φπσο επηιέρζεθε ζηελ Ζκεξίδα ηνπ 

ρνιείνπ Σνπξηζκνχ. Να ζπλερηζηεί ην εηδηθφ 

πξφγξακκα παξέκβαζεο θαη λα εκπινπηηζηεί κε 

επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο, φπσο έλα θνχξλν, 

δαραξνπιαζηείν, παληνπσιείν, Δθθιεζία θ.α. θαη 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο. 

 

Τιηθά  

Βηβιημηεηνάδηα Γνγαιεία-

ακηηθείμεκα 

Βηβιία θαη 

ακαιώζημα 

Ηιεθηνμκηθά 

Πνμθμνηθόξ Κοιηθείμ ΣΔΓ Χαιίδηα,Κόιια Υπμιμγηζηήξ 

Χοπμθηκεηηθόηεηα Τζάη/ 

πμνημθαιάδα 

Φανηηά Α4 Βηκηεμπνμβμιέαξ 

Νμεηηθέξ ηθακόηεηεξ  Κμνδόκη Μμοζηθή  

Σοκαηζζεμαηηθή 

μνγάκςζε 

Φεηνμπμίεημ 

κημζηέ 

Βέιηνμκ Αθαηνμύμεκμξ 

δίζθμξ 

ΒΖΜΑΣΑ- ΟΓΖΓΗΔ- Γξαζηεξηφηεηεο 

1Ο Βήμα: Να κατανοιςει τον τρόπο προετοιμαςίασ και 

ςυμπεριφοράσ κατά τθ διάρκεια μίασ ςυνζντευξθσ 

εργαςίασ μζςα από τθν παρακολοφκθςθ ομιλίασ με κζμα 

τθ «υνζντευξθ Εργαςίασ» 

2Ο Βήμα: Να ςυνειδθτοποιιςει ότι οι άλλοι άνκρωποι 

εργάηονται και να αναγνωρίηει και να ονομάηει τα βαςικά 

επαγγζλματα, μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

3Ο Βήμα: Να αναγνωρίηει τα εργαλεία δουλειάσ βαςικϊν 

επαγγελμάτων και να ταυτίηει τα εργαλεία με το 

κατάλλθλο επάγγελμα, μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 
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δναζηενημηήηςκ απμζήθεοζεξ 

 Γηθμκίδηα 

επαγγειμάηςκ 

Φνςμαηηζηά 

πανηόκηα 

Φςημγναθηθή 

μεπακή 

 Παπμοηζόθμοημ Γηθόκεξ, ζθίηζα, 

θςημγναθίεξ 

Γθηοπςηήξ, 

Ηπεία 

  μανθαδόνμοξ Δηαδίθηομ 
 

4Ο Βήμα: Να ςυνειδθτοποιιςει τθ ςπουδαιότθτα να 

εργάηεται ζνασ άνκρωποσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ και να ηει μία αξιοπρεπι ηωι, μζςα από τθν 

παρακολοφκθςθ Ημερίδασ με κζμα τθ διαλεκτικι ςχζςθ 

τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων με το αναπθρικό κίνθμα 

5Ο Βήμα: Να ςυνειδθτοποιιςει ότι απαιτοφνται 

διαφορετικζσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ για κάκε επάγγελμα 

μζςα από ςκίτςα που απεικονίηουν τα βαςικά 

επαγγζλματα  

6Ο Βήμα: Να κατανοιςει τον τρόπο προετοιμαςίασ και 

ςυμπεριφοράσ κατά τθ διάρκεια μίασ ςυνζντευξθσ 

εργαςίασ μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, μζςα από 

χειροποίθτο ντοςιζ δραςτθριοτιτων 

7ο Βήμα: 1. Να ςυνειδθτοποιιςει ότι για να βρει κάποιοσ 

δουλειά πρζπει να μάκει να διαβάηει αγγελίεσ εφρεςθσ 

εργαςίασ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ, 2. Να ςυνειδθτοποιιςει 

πωσ για κάκε επάγγελμα απαιτοφνται και ηθτοφνται από 

τουσ υποψιφιουσ εργοδότεσ, διαφορετικζσ δεξιότθτεσ 

(προςόντα) εργαςίασ 
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8ο Βήμα: 1. Να ςυνειδθτοποιιςει ότι για να βρει κάποιοσ 

δουλειά πρζπει να μάκει να διαβάηει αγγελίεσ εφρεςθσ 

εργαςίασ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ, 2. Να ςυνειδθτοποιιςει 

πωσ για κάκε επάγγελμα απαιτοφνται και ηθτοφνται από 

τουσ υποψιφιουσ εργοδότεσ, διαφορετικζσ δεξιότθτεσ 

(προςόντα) εργαςίασ 

 

 

Κνηηήνηα επηηοπίαξ 

Φνόκμξ: 8 πανεμβάζεηξ  

Σοπκόηεηα επηηοπίαξ: 7/8 θμνέξ 

Οιμθιήνςζε: 7/8 θμνέξ 

Αοημκμμία: Μεζαία                 
 

Αμμηβή 

Λεθηηθή: «Μπνάβμ, Δ! Τα πήγεξ πμιύ θαιά!» 

Κμηκςκηθή: Απαιό πηύπεμα ζημκ ώμμ. 

Άιιε: Θα ημο δμζεί ε δοκαηόηεηα ζημ δηάιεημμα, μεηά 

ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ δναζηενηόηεηαξ κα πάμε μαδί γηα 

ηζάη ή πμνημθαιάδα ζημ θοιηθείμ ημο ΣΔΓ. 

Άιιε: Θα ημο δμζεί ε δοκαηόηεηα, μεηά ηεκ 
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μιμθιήνςζε ηεξ δναζηενηόηεηαξ κα αθμύζεη ημκ 

αγαπεμέκμ ημο ηναγμοδηζηή (Φαηδεγηάκκεξ) 

Σομπενηθμνά 

Να μεκ ηνίβεη ηα πένηα ημο θαηά ηε δηάνθεηα ημο μαζήμαημξ, κα ιεηημονγεί 

εμηαοηόκμμα θαη κα μάζεη παίνεηαη ημ μάζεμα μέζα από δναζηενηόηεηεξ 

επαγγειμαηηθμύ πνμζακαημιηζμμύ θαη εθμάζεζεξ δελημηήηςκ πνμεπαγγειμαηηθήξ 

εημημόηεηαξ. 

Αμηνιφγεζε  

Ζντυπο ςυνεργαςίασ με το γονζα (βιβλιοτετράδιο) 

Ζντυπο κακθμερινισ καταγραφισ (βιβλιοτετράδιο) 

Ζντυπο διδακτικισ αλλθλεπίδραςθσ  

 

 

 

 

 


