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Δπραξηζηίεο 

Αθνξκή γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηάζεθε ε επηζπκία κνπ λα κάζσ  κε 

ζσζηφ ηξφπν φζν θαιχηεξα γίλεηαη λα αληηκεησπίδσ πξαθηηθά ζηα εηδηθά ζρνιεία πνπ 

εξγάδνκαη ηα απηηζηηθά παηδηά,  λα ηα βνεζήζσ λα αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά απνδεθηά, θαη 

λα γίλσ θαιχηεξνο ζηε δνπιεηά κνπ. 

Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ έγηλε επεηδή είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα 

εξγάδεζαη κέζα ζε έλα ζπλαδειθηθφ, ζπλεξγαηηθφ θαη θηιηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ , θάηη πνπ 

ππάξρεη ζε απηφ ην ζρνιείν. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο βνήζεζαλ δεκηνπξγηθά ζηελ νινθιήξσζε απηήο 

ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαη ηδηαίηεξα ηελ θαζεγήηξηα  Μαξία Γξνζηλνχ 

γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηεο. 

Κπξίσο φκσο  ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ ζχδπγν θαη ηα δχν παηδηά κνπ γηα ηελ κεγάιε   

ζηήξημε θαη  ππνκνλή ηνπο . 
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Πεξίιεςε 

Η εξγαζία απηή εξεπλά ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο εζηηάδνληαο ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε καζεηή κε απηηζκφ ν νπνίνο θνηηά ζην ΔΔΔΔΚ Πακκαθάξηζηνο ηεο 

Νέαο Μάθξεο. 

Η έξεπλα δηεμάγεηαη ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ) 

κε ηελ εθαξκνγή ελφο ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ). (Γξνζηλνχ, 2014) 

Η κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο είλαη κηθηή θαη απνηειείηαη απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα. Ο καζεηήο ήηαλ ην θέληξν ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαζψο θαη άιινη ελήιηθεο, φπσο 

γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ρψξνπ πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπ. Η ζπιινγή πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο, κε  άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, 

Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ), ζπλέληεπμε θαη πείξακα, κεηά απφ 120 ψξεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ καζεηή. Δπίζεο ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε εξσηεκαηνιφγην 

ζηνπο ελήιηθεο εκπιεθφκελνπο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ππήξμε ζρεηηθά επλντθφ γηαηί δηακνξθψζεθε ζεηηθή αληίιεςε 

φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. 

Λέμεηο – θιεηδηά: δηδαθηηθέο δηαθνξνπνίεζεο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δηάρπηε 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή - θάζκα  απηηζκνχ (ΓΑΓ – ΦΑ) 
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Abstract 

The present paper is examining diversified teaching interventions focusing on developing 

the social skills of a student with autism who is currently attending the EEEEK 

“Pammakaristos” located in Nea Makri, Attica. 

The research is being conducted in the field of Special Education with the implementation 

of   Targeted, Individual, Structured, Integrated Program for students with Special Educational 

Needs-TISIPfPSEN (Drossinou, 2014). The research methodology is mixed consisting of both 

quantitative and qualitative data. The student was in the center of the target group along with a 

number of adults such as the parents and the teachers of the school who came in contact with 

the student. The qualitative data collection was based upon the following tools: observation 

methodology informal pedagogical observation, Basic Skills Checklists, an interview, an 

experiment and 120 hours of student observation. The quantitative data collection was realized 

by giving questionnaires to the adults involved. The research result was quite favorable 

because a positive attitude toward the implementation of TISIPfPSEN was formed as far as 

social skills teaching   is concerned. 

Key words: diversified teaching, social skills, dispersed developmental disorder, autism 

spectrum. 
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Riassunto 

Questo progetto esanina i diversificati interventi insegnativi avendo come oggetto di 

investigazione le abilità sociali di uno studento con autismo che freqeunta il Laboratorio di 

Educazione Professionale Speziale ed Abilitazione (LEPSA) di Pammakaristos a Nea Makri. 

L'investigazione è condotto nel settore dell' Instruzione Speziale ed Insegnamento (ISI) 

con l'applicazione di un Mirato, Individuale, Strutturato di Inserimento programma di una 

istruzione speciale ed Insegnamento  (MISIPISIcBES) (Drossinou, 2014). 

La metodologia dell'investigazione è mista ed è composta da dati quantitativi e qualitativi. 

Lo studente era l'oggetto del gruppo mirato come ed altri adulti, per esempio genitori ed 

insegnanti del campo che vengono a contatto con lui. La collezione dei dati qualitativi è 

effettuato con informe pedagogico valutazione, Liste di Controllo di Base Competenze 

(LCBC), interviste ed esperimento, dopo 120 ore di osservazione dello studente. Inoltre, i dati 

quantitativi sono stati collezionati via l'uso di questionario, dato agli adulti implicati. 

Il risultato dell'investigazione era quasi favorevole, dato che è stata fromata una percezione 

positiva per qunato riguarda l'efficacia del programma per l'insegnamento delle abilità sociali.  

Parole chiavi: insegnamenti diversificati, abilità sociali, Distrubo Pervasivo dello Sviluppo 

(DSP) - spettro di autismo. 
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ΛΔΒΓ:  Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ 

ΑΠΑ:   Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε 

ΔΔΔΔΚ:  Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο  

ΔΓΑ:  Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο  

ΜΑΚΑΣΟΝ: Γισζζηθφ πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο φπνπ θάζε αληηθείκελν ε 

έλλνηα έρεη ηε δηθή ηνπ εηθφλα ζχκβνιν  

PECS:  (Picture exchange communication system):  χζηεκα επηθνηλσλίαο κέζσ 

αληαιιαγήο εηθφλσλ 

ΓΜΔ:  Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο 

ΓΑΦ:  Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο 
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Δηζαγσγή  

Έλαο απφ ηνπο πην εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο ζηελ εθπαίδεπζε ζήκεξα είλαη ε εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ν νπνίνο ζηφρν έρεη ηε δεκηνπξγία θαη 

εθαξκνγή ζηελ πξάμε εηδηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ αηφκσλ απηψλ. 

Σα παηδηά κε Eηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΔΔΑ) έρνπλ ηελ αλάγθε ελφο 

δηαθνξνπνηεκέλνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

βνεζεζνχλ θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξσηίζησο, κε ηέηνην ηξφπν πνπ  λα θαηαθέξνπλ 

φζν ην δπλαηφ ελεξγφηεξε  ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία  πνπ δνπλ.  Πην εηδηθά, ηα παηδηά πνπ 

αλήθνπλ ζηελ Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) πξέπεη λα έρνπλ εηδηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε επεηδή παξνπζηάδνπλ ζνβαξά ειιείκκαηα ζε βαζηθέο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο 

(Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 192). 

Ο απηηζκφο είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ επζχλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο ζηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή πξνζαξκνζηηθή ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, θαη γεληθφηεξα ζε ηξεηο πεξηνρέο 

ζπκπησκάησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή δηαηαξαρέο ζηε γιψζζα θαη επηθνηλσλία, ζηελ 

ηθαλφηεηα θαληαζίαο, ζην ζπκβνιηθφ παηρλίδη θαη ζηα πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα πνπ 

εθδειψλνληαη σο εκκνλέο θαη ζηεξενηππίεο (Γξνζηλνχ, 2009) 

Γηα λα δηαγλσζηεί έλα παηδί κε απηηζκφ ρξεηάδεηαη δηεπηζηεκνληθή νκάδα αμηνιφγεζεο 

θαη δηαθνξηθή εμέηαζε, ε νπνία είλαη θαη ε αξκφδηα γηα λα θαηαξηίζεη αξρηθά ην πιάλν 

ππνζηεξηθηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Η κεγαιχηεξε δπζθνιία εληνπίδεηαη ζηελ 

θνηλσληθή ζπλαιιαγή θαη ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 203). 

αλ λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ν απηηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε πνηθηινκνξθία 

ζπκπησκάησλ, απφ ηηο πην ήπηεο έσο ηηο πην βαξηέο κνξθέο. χκθσλα κε ηελ πέκπηε 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε κε ηα θξηηήξηα δηάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο, ηνDSM–V (American 

Psychiatric Association, 2013) ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε πνηνηηθή έθπησζε 

ζηελ επηθνηλσλία, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηα επαλαιεπηηθά θαη ζηεξεφηππα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

Απηέο νη ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξέο φηαλ δηαθνπνχλ ή θάπνηνο  εκπνδίζεη λα γίλνληαη, 

ηφηε ππάξρεη πεξίπησζε λα εθδεισζνχλ εθξήμεηο ζπκνχ, έληνλα μεζπάζκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

πνπ πηζαλφλ λα ζηξέθνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο (απηνηξαπκαηηζκφο) ή ελαληίνλ άιισλ πνπ είλαη 

δίπια ηνπο κε επηζεηηθφηεηα (Stonach & Wetherby, 2014). 



 

14 
 

ια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο παίδεη κεγάιν ξφιν πιένλ ε ζεκαζία 

εθπαηδεπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

απηηζηηθψλ παηδηψλ αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο δεμηφηεηάο ηνπο. Η αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ απηψλ ζηνηρείσλ επεξεάδνπλ ηελ ζρνιηθή θαξηέξα ηνπο αιιά θαη αξγφηεξα ηελ 

επαγγεικαηηθή,  φζα απφ απηά κπνξνχλ ζην κέιινλ  λα εληαρζνχλ ζε έλα πιαίζην 

απαζρφιεζεο ή εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ (Γξνζηλνχ, 2009) νη παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ζε 

απηηζηηθά παηδηά πνπ ζπλνδεχνληαη απφ λνεηηθή αλαπεξία, κε  θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή, ζε πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη ζε Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ), θάηη πνπ ζα επηρεηξεζεί λα θαλεί θαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία. Έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο παξέκβαζεο είλαη ε εθαξκνγή ελφο 

ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ), (Γξνζηλνχ, 2014) ζην πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) (Υξεζηάθεο, 2013) ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο  PECS  (Καιχβα, 

2005) νη Κνηλσληθέο Ιζηνξίεο θαη ην γισζζηθφ πξφγξακκα MAKATON (Βνγηλδξνχθαο & 

Sherratt, 2005). 

Με ηα παξαπάλσ δηαθνξνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ζα κπνξέζνπκε λα εμάγνπκε ζεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΔΔΔΚ, αιιά θαη 

κε ηελ ζπκβνιή άιισλ παξαγφλησλ φπσο γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη άιινη επαγγεικαηίεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ καζεηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο.  

θνπηκόηεηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζθνπφο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε δηδαζθαιία ελφο 

δηαθνξνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε έκθαζε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε έθεβν κε Γηάρπηε 

Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή. Με ην δηαθνξνπνηεκέλν απηφ πξφγξακκα (ΑΓΔΠΔΑΔ) ζα 

εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή αληαπφθξηζε θαη ηελ 

απάιεηςε φζν ην δπλαηφλ ησλ αλεπηζχκεησλ θαη αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ κε ηε 

δηδαζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Δπίζεο ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ αιιά θαη ζρεηηθψλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή, θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ελ 

ιφγσ εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ζα επηρεηξεζεί. 
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Πεξηγξαθή εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο 

ηελ παξνχζα κειέηε – έξεπλα εμεηάδεηαη θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή δηδαθηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ΑΓΔΠΔΑΔ κε 

έκθαζε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε  δεθαεπηάρξνλν έθεβν κε απηηζκφ  ζην ΔΔΔΔΚ Ν. 

Μάθξεο, ν νπνίνο δελ έρεη πξνθνξηθφ ιφγν, έρεη λνεηηθή πζηέξεζε (Υξεζηάθεο, 2011, ζζ. 

34-37), θαη θαηά θαηξνχο μεζπάεη ζε επηθίλδπλεο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε φζνπο 

βξίζθνληαη γχξσ ηνπ, απηνηξαπκαηηζκνχο, αιιά θαη άιιεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

Θεσξεηηθή Θεκειίσζε, Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

1 .Ο Απηηζκόο – Δλλνηνινγηθή ζεώξεζε (νξηζκνί) . 

Γηα πξψηε θνξά ν απηηζκφο εληνπίζηεθε θαη πεξηγξάθεθε ην 1943 απφ ηνλ Leo Kanner, ν 

νπνίνο ηνλ νλφκαζε ζχλδξνκν «πξψηκνπ παηδηθνχ απηηζκνχ». Σν DSM – ΙΙΙ θαη ηα DSM – ΙΙΙ 

R θαη DSM – ΙV (ΑΡΑ, 1994) πεξηγξάθνπλ ην ζχλδξνκν ζε κία επξχηεξε δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία γεληθεπκέλσλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ πνπ εζηηάδνπλ  ζε ηξεηο πεξηνρέο 

ζπκπησκάησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζηε γιψζζα θαη  επηθνηλσλία θαη  

ηξίηνλ ζηελ ηθαλφηεηα θαληαζίαο,  ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη θαη ζηα πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα 

πνπ εθδειψλνληαη ζαλ ζηεξενηππηθέο εκκνλέο (Γξνζηλνχ, 2014). Παξά ηελ γεληθή 

δηαπίζησζε, ε αηηηνινγία είλαη αθφκα αλνηρηή γηα ηα εξσηήκαηα πνπ κέλνπλ αλαπάληεηα γηα 

ηελ πεξηγξαθή ησλ κεραληζκψλ θαη ηνλ νξηζκφ. Γειαδή πνηνί κεραληζκνί είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξεηαη έλα άηνκν κε απηηζκφ. Ή αθφκε πνηα εκπφδηα θαζπζηεξνχλ, ή 

δελ αθήλνπλ λα εθδεισζεί ε γισζζηθή αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ 

αηφκσλ απηψλ. 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ΄60 ν απηηζκφο ήηαλ απνδεθηφο σο κία δηαηαξαρή κε ςπρνινγηθή 

αηηηνινγία, ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξσηνγελή ζρέζε αλάκεζα ζην παηδί θαη ηε κεηέξα «ςπγείν». 

ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 ε άπνςε απηή άιιαμε ζην κεγαιχηεξν ηεο κέξνο, θαζψο νη επηζηήκνλεο 

πίζηεπαλ φηη νη γνλείο ησλ απηηζηηθψλ δελ παξνπζηάδνπλ πάληα ςπρξέο ή αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα ε ζπδήηεζε θαηεπζχλεηαη  ζην βηνινγηθφ 

παξάγνληα θαη ζπλδένπλ ηνλ απηηζκφ κε λεπξνθπζηνινγηθέο, λεπξνςπρνινγηθέο θαη 

λεπξνβηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο. Η ζεσξία ηνπ Ννπ αλαθέξεη φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ κνηάδνπλ 

αλίθαλα λα ππνινγίζνπλ ηνλ άιιν σο νληφηεηα θαη αλαπηχζζνπλ ειάρηζηα ε κε κε 

θπζηνινγηθφ ηξφπν ηε ζθέςε ηνπο, θάλνληαο ιφγν γηα έλα είδνο κε αλαθάιπςεο ηνπ Ννπ (the 

Undiscovered Mind) ή λνεηηθή ηπθιφηεηα (mind-blindness), (Γξνζηλνχ, 2009). 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, φηαλ νη καζεηέο κε απηηζκφ πξνζπαζνχλ λα εληαρζνχλ ζε 

ζρνιεία έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κελ θαηαλννχλ ηνπο άιινπο, νη άιινη καζεηέο λα 

κελ ηνπο αληηιακβάλνληαη, θαη απηφ λα θαζηζηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο δχζθνιε, πνιχπινθε 

θαη κε πνηθίιεο ζπλέπεηεο.  Πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ είλαη λα απνκνλσζνχλ, λα 

απνθιεηζηνχλ, ή λα πέζνπλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα 
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κελ εηζπξάηηνπλ ηθαλνπνηεηηθή θνηλσληθή ππνζηήξημε απφ θίινπο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 

κεξηθέο θνξέο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπο. Σα θαλνληθά ζρνιεία γηα ηα άηνκα κε ΓΑΦ 

απνηεινχλ έλα ράνο, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ κάζεη λα επηδεηνχλ ηελ εξεκία, ηελ ξνπηίλα θαη 

γεληθά έλα ήζπρν θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα δχν αληίζεηνπο πφινπο πνπ 

δελ έιθνληαη. Σα άηνκα κε απηηζκφ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο  δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα 

θαηάζηαζε κε ειάρηζηε πίεζε ή άγρνπο (Humphrey & Wendy, 2010). 

χκθσλα κε ηελ πλνδηλνχ, (2010) ν φξνο απηηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε 

«εαπηφο» πνπ εηπκνινγηθά παξαπέκπεη ζην «εγψ ν ίδηνο», θάηη πνπ δηθαηνινγεί ηελ απφζπξζε 

ηνπ αηφκνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζηελ αληθαλφηεηα ή αδπλακία ηνπ λα επηθνηλσλεί κε ηνπο γχξσ 

ηνπ, φπσο επίζεο θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε 

ηδηαηηεξφηεηα, δειαδή ην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ, ε απνπζία επηθνηλσλίαο, έδσζε ζηε ιέμε 

«ίδηνο» κε ηελ δεκηνπξγία ηεο ιέμεο «ειίζηνο» (idiot) ηελ ελλνηνινγηθή απφρξσζε, θαη 

ζεκαίλεη ακαζήο, εθείλνο πνπ δελ έρεη εμππλάδα, ινγηθή. Απφ απηή δεκηνπξγήζεθε ζηελ 

ηαηξηθή γιψζζα ην 1836 ε ιέμε «ηδησηεία», πνπ ζεκαίλεη ζπγγελήο ςπρηθή αλεπάξθεηα , 

επίθηεηε παξαθξνζχλε, πην ζνβαξή απφ ηελ πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε θαη ηελ «ειηζηφηεηα». 

Καηά κία άιιε εθδνρή ν απηηζκφο ίζσο έρεη ηελ θαηαβνιή ηνπ απφ ηελ ζπλεχξεζε ηεο ιέμεο 

«απηνεξσηηζκφο», πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ςπραλάιπζε απφ ηνλ Freud (πλνδηλνχ, 2010, 

ζζ. 40-41). 

Σν πην πάλσ ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ εξσηηζκφ, ηε ζεμνπαιηθφηεηα, θαη ην θιείζηκν 

ζηνλ εαπηφ, θάλεη ηα άηνκα απηά λα έξρνληαη αξθεηά ζπρλά αληηκέησπα φρη κφλν κε ηελ 

δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο, αιιά θαη κε ηελ δπζθνιία λα ζπλάςνπλ θνηλσληθέο, εξσηηθέο, 

ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, θαη ζπλεπψο λα δηαηεξήζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία ζε θάπνηα 

ηζνξξνπία θπξίσο απφ ηελ εθεβηθή ειηθία. Γη' απηφ θαη πνιιέο απφ ηηο πξαθηηθέο ηερληθέο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ ζηα εηδηθά ζρνιεία θαηά θαηξνχο δελ επνδψζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, 

παξά κφλν ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. Πνιινί λένη επεηδή δελ έρνπλ αλεπηπγκέλε ή αθφκα 

θαη θαζφινπ απηνγλσζία, δελ ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ηη  γίλεηαη γχξσ ηνπο, ε αθφκα θαη ζηνπο 

ίδηνπο. Η έιιεηςε θαηαλφεζεο ηνπ ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη, θαζηζηά ηα άηνκα απηά επάισηα, 

εππαζή θαη αλνηρηά ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ζηηο ςεπδείο ζρέζεηο. Πνιινί λένη κάιηζηα 

εμαηηίαο απηνχ αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

ζπγρχζεηο  φζνλ αθνξά ζην εξσηηθφ, ζεμνπαιηθφ ηνκέα. Γελ γλσξίδνπλ θαλ ηνλ φξν «ζεμ», ή 
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ηνλ ζεσξνχλ σο θάηη βξψκηθν,  ή  αλ θάπνηνη έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο δε βξίζθνπλ θάηη ην 

ηθαλνπνηεηηθφ θαη αηζζάλνληαη ακεραλία θαη δπζθνξία πνιιέο θνξέο (Hatton, Tector, 2010). 

ζνλ αθνξά ην ζχλδξνκν πνπ πήξε ην φλνκα Asperger απφ ηνλ απζηξηαθφ νκψλπκν 

εξεπλεηή, ν νπνίνο ην δηαρψξηδε απφ ην ζχλδξνκν ηνπ Kanner, επεηδή ηα άηνκα κε ην 

Asperger πνιχ ζπρλά παξνπζηάδνληαη κε ζρεηηθά θαιχηεξα επίπεδα λνεκνζχλεο, έρνπλ κηα 

θηλεηηθή αγαξκπνζχλε ε αδεμηφηεηα, έρνπλ δπζθνιίεο θαη απηά ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αλζξψπνπο, φκσο έρνπλ ζπρλά θαιχηεξεο γισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο ζην πξνθνξηθφ ιφγν. Σφζν ν Kanner φζν θαη ν Asperger κέζα απφ ελδειερή 

πεξηγξαθή θαη απνηχπσζε απηηζηηθψλ αηφκσλ έδσζαλ ηηο πξψηεο βαζηθέο εξκελείεο ηεο 

δηαηαξαρήο. Θεσξνχζαλ θαη νη δχν φηη νη αλσκαιίεο πνπ παξνπζίαδαλ ηα άηνκα απηά 

πξνεξρφληνπζαλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπο αθφκα, θαη νδεγνχζαλ ζε ραξαθηεξηζηηθά 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία έδσζαλ ηελ νλνκαζία απηηζκφο, κηα νλνκαζία πνπ παξέπεκπε ζε 

ζρηδνθξέλεηα. Ο απηηζκφο φκσο ηνπ Asperger ήηαλ πην επξχο απφ ηνπ Kanner επεηδή είρε 

πεξηπηψζεηο πνπ άγγηδαλ ηα φξηα ελφο θπζηνινγηθνχ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κέρξη θαη 

εγθεθαιηθέο αλσκαιίεο. Καηφπηλ φκσο δηεμήρζε κία κεγαιχηεξε ζεηξά απφ έξεπλεο νη νπνίεο 

θαηέιεγαλ ζην φηη δελ ππάξρεη έλα είδνο απηηζκνχ, αιιά έλα νιφθιεξν θάζκα απφ 

δηαηαξαρέο, φπσο ην Asperger, ν Απηηζκφο ηνπ Kanner ζηελ θιαζζηθή ηνπ κνξθή, ε Παηδηθή 

Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή, ην χλδξνκν Rett ή ν Άηππνο Απηηζκφο κε πξνζδηνξηδφκελνο 

αιιηψο (May et al)  (2011). 

ηελ πεξίπησζε  ελφο αηφκνπ κε Asperger πξέπεη λα γίλεη ιφγνο γηα ην είδνο ηεο 

ζπλαλαζηξνθήο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα ηέηνην άηνκν κε άιια παηδηά, ηδηαίηεξα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. ε κία έξεπλα πνπ έγηλε, (Locke et al) (2010) θάλεθε φηη ηα άηνκα 

κε απηηζκφ, αθφκα θαη απηά κε πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα δελ κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ θνηλσληθέο 

ζρέζεηο κε άιια ζπλνκήιηθα ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Οη δπζθνιίεο ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή ελεκέξσζε θαη ζηήξημε, θαζηζηνχλ ηα άηνκα απηά 

ζρεδφλ αλίθαλα ψζηε λα αιιειεπηδξάζνπλ. Οξηζκέλα δελ ζέινπλ θαλ λα ην επηδηψμνπλ, ελψ 

άιια πνπ κπνξεί λα ην επηζπκνχλ δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επθαηξία λα ην πξάμνπλ. 

ζνλ  αθνξά ηελ πνηφηεηα  θηιίαο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην άηνκν κε απηηζκφ δελ γλσξίδεη 

ηνλ φξν θηιία. Δίλαη δχζθνιν γηα ην ίδην λα θαηαθηήζεη απηφ ην λφεκα κε απνηέιεζκα ηελ 

παληειή απνπζία θίισλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, θάηη πνπ επηδεηλψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθεβείαο. Παξφια απηά έρεη ηνληζηεί ζηελ θαηά θαηξνχο βηβιηνγξαθία ε ηδηαίηεξε 



 

19 
 

ζεκαζία ηεο χπαξμεο ελφο θίινπ ζηελ νκαιή αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή αηφκνπ κε ΓΑΦ. 

θνπφο φκσο δελ είλαη λα ηνληζηεί κφλν ε χπαξμε ελφο θίινπ αιιά ην είδνο θαη ε πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη. πγθεθξηκέλα, ην είδνο ηεο ζρέζεο είλαη απηφ πνπ ζα θαζνξίζεη 

ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ, ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ ςπρηθή ηνπ βειηίσζε 

θαη πγεία. Δάλ ε ζρέζε απηή βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε, ηελ ππνζηήξημε, ηελ 

ζπληξνθηθφηεηα, ηφηε ζα ιεηηνπξγήζεη σο ηξνρνπέδε γηα κειινληηθή εκθάληζε αίζζεζεο 

κνλαμηάο, καηαίσζεο θαη απνκφλσζεο. πλεπψο, ε ζρέζε απηή είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθή θαη 

απνηειεί πςειήο πνηφηεηαο θηιία. Σα παηδηά κε απηηζκφ ιφγσ έιιεηςεο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, θνηλσληθήο θαηαλφεζεο θαη απνπζίαο εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλαλαζηξνθή 

κε άιια άηνκα, επεξεάδνληαη θαη φζνλ  αθνξά ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε κέζα ζηελ θνηλσληθή 

δνκή ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Απηφ ηα νδεγεί λα ληψζνπλ ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο θαη ηεο 

απνκφλσζεο. ζν δε κεγαιψλνπλ, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα άιια παηδηά είλαη πην δχζθνιεο ιφγσ 

ηνπ ράζκαηνο ζηελ θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή. (Locke et al) (2010). 

Ο  Υξεζηάθεο (2011) φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ απηηζκνχ αλαθέξεη φηη ελψ γηα κηα 

καθξά ρξνληθή πεξίνδν ππήξραλ δηαθνξεηηθέο ή ζπγθξνπφκελεο πξνζεγγίζεηο, θαηφπηλ 

παξνπζηάζηεθαλ θνηλά ζηνηρεία ζρεδφλ γηα φινπο ηνπο εξεπλεηέο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ πξηλ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ θαη ηα ζπκπηψκαηα κε ηα νπνία 

εκθαλίδεηαη. (Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 192). 

Η εζληθή έλσζε απηηζηηθψλ ησλ ΗΠΑ (1979) φξηζε ηνλ απηηζκφ σο κία βαξηά 

αληθαλφηεηα – αλαπηπμηαθή δπζθνιία, ε νπνία ζπρλά εκθαλίδεηαη ζηα ηξία πξψηα ρξφληα ηνπ 

παηδηνχ. Έλαο πην απνδεθηφο νξηζκφο πνπ παξαπέκπεη ζηνλ ακεξηθαληθφ λφκν 105 –17 ηνπ 

1997 νξίδεη φηη απηηζκφο είλαη κία αλαπηπμηαθή δπζθνιία πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε νπνία ζπρλά 

εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηα ηξία πξψηα ρξφληα ηνπ παηδηνχ, θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

εθπαηδεπηηθή παξνπζία ηνπ. Δπίζεο εκθαλίδνληαη ε ελαζρφιεζε κε ζηαζεξά 

επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηεξεφηππεο θηλήζεηο, θαη ε αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ή ζηηο αιιαγέο ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο θαη  ζηηο αηζζεηεξηαθέο 

εκπεηξίεο . (Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 192). 

ε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο δπζθνιίεο πνπ παξαπάλσ εηπψζεθαλ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ είλαη αλαγθαία ε παξέκβαζε ησλ εηδηθψλ, ε 

ελίζρπζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνφδνπ, φπσο θαη ε δεκηνπξγία ελφο 
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πεξηβάιινληνο πγηνχο θαη αζθαινχο γηα ην παηδί απηφ. Δθφζνλ κάιηζηα πνιιά απφ απηά ηα 

παηδηά δπζθνιεχνληαη ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ ζε φιεο ηηο κνξθέο. ε 

κία κειέηε πνπ έγηλε ζε παηδηά πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε απηηζκφ (Asberg et al) (2010) 

βξέζεθε φηη γηα λα νδεγεζνχλ ζε κηθξέο ή κεγάιεο βειηηψζεηο ζην ιφγν ηνπο πξέπεη λα ηνπο 

πξνζθεξζεί άκεζε θαη εληαηηθή βνήζεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο, θαη λα 

θαηεπζχλνληαη κέζα απφ εηδηθέο κνληεινπνηήζεηο θαη  ζχλνια ελλνηψλ γηα απηφ ην ζθνπφ. 

Δηδηθφηεξα, ε θαηαλφεζε αθεγήζεσλ, νη κεκνλσκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο, ε ζπκκεηνρή θαη ε 

ζπγθέληξσζε είλαη δχζθνιε. Μηα ηέηνηα ζπδήηεζε γηα παξάδεηγκα ζε επίπεδν θαηαλφεζεο 

κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε γηα ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ. Σν ζέκα πνπ πξνθχπηεη ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαηαλφεζεο, 

καζαίλνπλ λα απνθηνχλ δηαηζζεηηθά κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο αιιειεπηδξάζεηο. Γη' απηφ νη 

εθπαηδεπηηθνί νδεγνχληαη ζηε ρξήζε ξεηήο πξαθηηθήο θαη δηδαζθαιίαο γηα λα επηηχρνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ζε κέγηζην ηπρφλ βαζκφ. Φπζηθά νπνηαδήπνηε κέζνδνο θαη πξφγξακκα 

ρξεζηκνπνηεζεί είλαη απαξαίηεηνο ν εληνπηζκφο ησλ θηλήηξσλ θαη ε αλάπηπμε ακνηβαίαο 

δηδαζθαιίαο. Άξα ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα βνεζήζεη πεξηζζφηεξν έλα παηδί κε ΓΑΦ είλαη 

ρξήζηκν λα πξνβαίλεη ζηελ ζσζηή νηθνδφκεζε ηνπ λνήκαηνο ελφο κελχκαηνο ή θεηκέλνπ, έηζη 

ψζηε ην παηδί λα κελ δπζθνιεχεηαη λα ην απνθσδηθνπνηήζεη, θαη φιν απηφ λα γίλεηαη ζε θιίκα 

ακνηβαηφηεηαο, αιιεινζεβαζκνχ θαη αιιειεγγχεο (Asberg et al) (2010). 

 

1.1  Αηηηνινγία ηνπ Απηηζκνύ 

χκθσλα κε ηελ  Γξνζηλνχ (2009) ελψ αξρηθά ηα αίηηα ηνπ απηηζκνχ εληνπίδνληαλ ζηνλ 

ςπρνινγηθφ ηνκέα , απφ ηελ αξρή ηνπ 21νπ αηψλα ηα αίηηα ζηξάθεθαλ ζηελ βηνινγηθή βάζε. 

Μάιηζηα, κειέηεο γχξσ απφ ηελ γελεηηθή βάζε βξήθαλ απμεκέλε ζπζρέηηζε κε ηα αδέξθηα 

απηηζηηθψλ αηφκσλ, ζπγθξηλφκελα κε πιεζπζκφ απηηζηηθψλ ρσξίο ζπγγεληθνχο δεζκνχο. 

Άιιεο έξεπλεο κειέηεζαλ αλσκαιίεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηηο νπνίεο 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ε αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε ξχζκηζε ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ πξνζιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ. ε θάπνηεο άιιεο έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί 

ε αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ε ειιεηκκαηηθή αλάπηπμε ηεο παξεγθεθαιίηηδαο 

ζε ζχγθξηζε κε θπζηνινγηθά παηδηά. (Γξνζηλνχ, 2009). 

   χκθσλα κε ηελ έξεπλα  (Theodorou et al) (2010), γηα ην παηρλίδη, αλαθέξεηαη πσο 

νηηδήπνηε νξγαλψλεη ν δάζθαινο ζε έλα απηηζηηθφ παηδί, πξέπεη λα γίλεηαη απφ πνιχ κηθξή 
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ειηθία, λα έρεη απιέο νδεγίεο θαη λα δίλεηαη ζηελ αξρή κε ηε κνξθή ηνπ πην απινχ παηρληδηνχ, 

πνπ ζα αξέζεη θαη ζα ειθχεη ην παηδί. ηελ ίδηα έξεπλα αλαθέξεηαη φηη επεηδή  ππάξρνπλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνί αιιά θαη βηνινγηθνί – γελεηηθνί παξάγνληεο, θάζε παηδί ρξεηάδεηαη 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ηερληθέο, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ 

πεξηβάιινληνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο βηνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ παηδηνχ. Αθφκα θαη ηφηε ζα 

ππάξρνπλ δπζθνιίεο, γη' απηφ πξέπεη λα ππάξρεη ελζάξξπλζε θαη  αλαηξνθνδφηεζε, θαη ν 

δάζθαινο λα έρεη ξφιν ζπλέηαηξνπ  ζην παηρλίδη. ηελ έξεπλα αλαθέξεηαη φηη έηζη ζα 

αληηζηαζκίδνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο – βηνινγηθέο αληζνξξνπίεο θαη ζα ππνζηεξίδεηαη πξψηα 

ε ςπρηθή πγεία ηνπο θαη ε  ηζνξξνπία, θαη ζα απνθεχγνληαη παξεμεγήζεηο, ζπγρχζεηο θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ αιιειεπίδξαζε . 

 

 Γελεηηθνί παξάγνληεο 

ην εξψηεκα αλ έρεη θιεξνλνκηθή βάζε ν απηηζκφο δελ έρεη δνζεί πιήξεο απάληεζε 

(Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 195), σζηφζν έρεη παξαηεξεζεί φηη ην απηηζηηθφ θάζκα ζπλαληάηαη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά ζηηο ίδηεο νηθνγέλεηεο. Οη γελεηηζηέο δηεξεπλνχλ γελεηηθνχο 

παξάγνληεο, πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ. Μέρξη λα θαηαξξηθζεί απηή ε άπνςε 

αλαθέξεηαη  φηη: α) ν απηηζκφο είλαη ζπρλφηεξνο ζηα αδέιθηα απηηζηηθψλ αηφκσλ ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ ππφινηπν γεληθφ πιεζπζκφ, β) ηα πεξηζζφηεξα απηηζηηθά άηνκα ζηνπο δηδχκνπο 

επηζεκαίλνληαη κεηαμχ ησλ κνλνδπγσηηθψλ θαη φρη ησλ  εηεξνδπγσηηθψλ δηδχκσλ, θαη απηφ 

εληζρχεη ηελ άπνςε ηεο θιεξνλνκηθήο πξνδηάζεζεο, ε νπνία εθδειψλεηαη αλ βνεζεζεί θαη 

εληζρπζεί απφ αξλεηηθνχο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο. . Η αηηηνινγία φκσο ζηε γελεηηθή 

βάζε θαη ζηε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πξέπεη λα εξεπλεζεί.  (Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 196). 

Ο Σζηλαξέιεο (2013) αλαθέξεη φηη ε εθδήισζε ηνπ απηηζκνχ δελ απνηειεί κφλν επζχλε 

ησλ γνλέσλ, αιιά θαζψο ε αηηηνινγία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη άγλσζηε πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ζπλδπαζκφο αηηηψλ. Γη' απηφ είλαη πνιχ θαιχηεξν απφ ηελ  θνηλσλία λα βνεζάεη 

θάπνηνο ηνπο γνλείο παξά λα ηνπο επηξξίπηεη κε θάζε ηξφπν επζχλεο. Μεξηθέο θνξέο θαίλεηαη 

λα ππεηζέξρνληαη γελεηηθνί παξάγνληεο ρσξίο φκσο λα κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ν 

πξσηνγελήο παξάγνληαο πξφθιεζεο. Καη απηφ θαίλεηαη απφ ην φηη θάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ 

ηε δηαηαξαρή σο ζπλέπεηα πξνβιήκαηνο πνπ επεξεάδεη εθείλα ηα ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ ηα 

νπνία επεμεξγάδνληαη ηελ γιψζζα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη αηζζεηεξηαθέο πεγέο. 

Καηά άιινπο πηζαλψο λα ππάξρεη κία δπζαλαινγία θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ λεπξνρεκηθψλ 
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νπζηψλ ζηνλ εγθέθαιν ρσξίο φκσο λα απνδεηρηεί πάληα ε θιεξνλνκηθφηεηα  (Σζηλαξέιεο, 

2013). 

Γηα ηελ πλνδηλνχ (2010) ππάξρνπλ δχν ηάζεηο πξνζέγγηζεο. Η ςπρνδπλακηθή, πνπ 

εθηηκά φηη ε πξνέιεπζε είλαη κηα ηξαπκαηηθή αηηία ή έλα παζνγφλν πεξηβάιινλ. Η άιιε ηάζε 

είλαη νξγαληθή, εμεγεί ηηο απηηζηηθέο δηαηαξαρέο κε ρξσκνζσκηθή παξακφξθσζε, βηνινγηθή. 

Καη νη δχν ζέζεηο κπνξεί λα έρνπλ βάζε, ρσξίο λα αληηηίζεληαη ξηδηθά κεηαμχ ηνπο. Αθφκα θη 

αλ θάπνηα κέξα απνδεηρζεί φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη θάπνηα γελεηηθή αηηία πνπ 

πξνθαιεί απηηζηηθέο δηαηαξαρέο, δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν νη πεξηπηψζεηο απηέο λα 

εμνκνησζνχλ κε ηνλ αληηδξαζηηθφ απηηζκφ πνπ είλαη ςπρηθήο πξνέιεπζεο. (πλνδηλνχ, 2010, 

ζζ. 9-11) 

Αξθεηέο έξεπλεο ππνζηεξίδνληαο ηα παξαπάλσ, πξνζζέηνπλ φηη ε χπαξμε γελεηηθψλ 

κεηαβνιψλ ζηνλ απηηζκφ νθείιεηαη ζε ρξσκνζσκηθή αλσκαιία ηελ νπνία απνθαινχλ 

εχζξαπζην – Υ  ρξσκφζσκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 3% ζε πεξηπηψζεηο 

απηηζκνχ. Απηφ ην θαηλφκελν έρεη ζπρλφηεξε εκθάληζε ζε αγφξηα θαη ιηγφηεξε ζε θνξίηζηα. 

Οη αλσκαιίεο πνπ ζπρλά εκθαλίδεη είλαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηάθηεζε θαη ιεηηνπξγία ζην 

ιφγν, αδπλακία ηήξεζεο πξαγκαηνινγηθψλ θαλφλσλ, απνθπγή ζηελ βιεκκαηηθή επαθή κε 

άιια άηνκα, απνθπγή ζπλαλαζηξνθήο αθφκα θαη κε ζπλνκήιηθνπο, θαη ε ερνιαιία. Γη' απηφ 

έλα πνζνζηφ παηδηψλ κε ην εχζξαπζην – Υ έρνπλ απηηζηηθφ ζχλδξνκν (Frith, 1999, ζ. 93). 

Οξγαληθνί παξάγνληεο 

Μηα άπνςε πνπ ζήκεξα ηπγράλεη κεγάιεο απνδνρήο ζχκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε   (2011) 

είλαη φηη ε απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζπγρέεηαη κε ηε λεπξνινγηθή θαηάζηαζε ηνπο, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα φηη ζηνλ ηππφθακπν θαη ηελ παξεγθεθαιίηηδα παξαηεξνχληαη δηαθνξέο 

ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ησλ άιισλ παηδηψλ. χγρξνλεο έξεπλεο 

θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ νξγαληθή εμήγεζε θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα 

εληνπηζηνχλ βηνινγηθνί παξάγνληεο θπξίσο πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ. Μηα 

άιιε κειέηε ηεο Stephenburg ην 1991 έδεημε φηη ην 90% ηνπ δείγκαηνο απηηζηηθψλ παηδηψλ 

παξνπζίαδαλ θάπνηα εγθεθαιηθή βιάβε ή δπζιεηηνπξγία. Η ζέζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο, φηη κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο είραλ επηιεςία πνπ 

παξαπέκπεη ζε εγθεθαιηθή βιάβε (Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 195). 

Πέξα απφ απηνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο, έξεπλεο ησλ Froenlich – Santino (2014) αλαθέξνπλ 

ζπζρεηηζκφ κε αηηίεο πξηλ απφ ηε ζχιιεςε, νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ηζηνξηθφ ησλ 
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γνλέσλ, νη νπνίνη ζε ζχγθξηζε κε γνλείο πνπ έρνπλ παηδηά κε λνεηηθέο αλαπεξίεο έρνπλ 

εθηεζεί ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ρεκηθέο θαη βιαβεξέο νπζίεο. ζνλ αθνξά ηηο 

πξνγελλεηηθέο επηπινθέο, απηέο παξνπζηάδνληαη εμαηηίαο δηαθφξσλ κνιχλζεσλ ηεο κεηέξαο, 

γηα παξάδεηγκα ε εξπζξά, φηαλ πξνζβάιεη ηε κεηέξα ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο εγθπκνζχλεο. 

Απηφ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απηηζκνχ  παξνπζηάδεηαη αξθεηά ςειή 

εκθάληζε επηπινθψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβαίλνπλ πξηλ, ζηε δηάξθεηα εγθπκνζχλεο, ή ζηελ 

πξψηε βξεθηθή ειηθία, θαη πξνθαινχλ βιάβε ζηελ νκαιή δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ 

εγθεθαιηθψλ δνκψλ κε απνηέιεζκα λα δηαηαξάζζεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ. 

 Δπίζεο νη εξεπλεηέο Froehlich – Santino et al, (2014) αλαθέξνπλ πεξηγελλεηηθνχο  

παξάγνληεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλφηεξα ηελ ψξα ηεο γέλλεζεο παηδηψλ κε απηηζκφ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηπρφλ πγηή αδέιθηα ηνπο. Σέηνηεο επηπινθέο είλαη πξνβιήκαηα απφ κεγάιεο 

δηάξθεηαο ηνθεηφ, ππεξβνιηθφ βάξνο ηεο κεηέξαο, πξφσξνο ηνθεηφο, θαηζαξηθέο ηνκέο ιφγσ 

επεηγνπζψλ θηλδχλσλ θαη δηάθνξα πξνβιήκαηα νκθάιηνπ ιψξνπ. Δπίζεο ε κφιπλζε, ε 

πξνζβνιή απφ δηάθνξνπο ηνχο ζηελ λενγληθή πεξίνδν κπνξεί λα πξνεγείηαη απφ δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ζπκπησκάησλ ηνπ απηηζκνχ.  

Πεξηβαιινληηθνί ή ςπρνγελείο παξάγνληεο 

Η πλνδηλνχ  (2010) αλαθέξεη φηη θπζηνινγηθά ην βξέθνο απφ ηε γέλλεζε ηνπ έρεη 

ηθαλφηεηεο λα ηαπηνπνηεί ην κεηξηθφ πξφζσπν δειαδή λα ην επελδχεη θαη ηαπηφρξνλα λα 

ζπλδέεη γλσζηαθά ζηνηρεία πνπ ην ζπγθξνηνχλ, λα αλαγλσξίδεη ηελ ελφηεηα ηνπ θαη λα 

δηαθξίλεη ηα φξηα ηνπ κε έλα νξηζκέλν ηξφπν. Καη απηφ γηαηί απφ ηελ αξρή ην βξέθνο έρεη 

αλάγθε λα πεξηβάιιεηαη απφ ηε κεηέξα. Η εηθφλα ελφο πξνζψπνπ έρεη αξθεηά ζεκεία  φπνπ 

θαίλεηαη ζηα κάηηα θαη ηα νπνία ην βξέθνο πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζε έλα νπηηθφ επίπεδν θαη 

λα αλαγλσξίζεη ηελ ελφηεηα ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηεξγαζία ζχλδεζεο πνπ δίλεη έλα λφεκα 

ζην κεηξηθφ πξφζσπν, ελψ απηή ε δηαδηθαζία είλαη εμίζνπ αλαγθαία γηα φιεο ηηο αηζζήζεηο 

θαη εηδηθφηεξα ηελ αθνή θαη ηελ αθή. Η ηθαλφηεηα λα ζπλδεζνχλ ηα λνεηηθά ζηνηρεία ησλ 

αληηθεηκέλσλ είλαη ζπλαθήο κε απηή ηε ιεηηνπξγία αλαγλψξηζεο ησλ κνξθψλ, πνπ κεηά ζα 

εμειηρζεί ζε λνεηηθή ζχλζεζε ζηελ νπνία ζα βαζηζηεί ε αθεξεκέλε ζθέςε. ε φιε απηή ηε 

ιεηηνπξγία ε κεηέξα παίδεη ελεξγφ ξφιν ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά. Σν βιέκκα ηεο 

κεηέξαο ζαλ θνξέαο αγάπεο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ην παηδί, κπνξεί αλ δελ ππάξρεη, ή ππάξρεη 

κε αξλεηηθφ ηξφπν γηα ην παηδί ζηελ πεξίπησζε ηνπ απηηζκνχ λα εξκελεχεη ηελ έιιεηςε 
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εμσηεξηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζθνξάο. Οη βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο φηαλ 

πξνθαινχλ δπζθνιία επηθνηλσλίαο θαη δεζηήο ζπλαηζζεκαηηθήο αληαιιαγήο κπνξεί λα είλαη 

έλαπζκα απηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Σν ζπλαίζζεκα πνπ έιεηςε απφ κηα ηέηνηα επηθνηλσλία κε ηε κεηέξα κπνξεί λα αθήζεη 

αλεμίηεια ζεκάδηα. Η κεραληζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη νη θηλήζεηο, ε κεησκέλε 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθή δνκή, δίρσο ελζνπζηαζκφ θαη 

αξκνλία, είλαη ζεκάδηα πνπ ππάξρνπλ ζπρλά αθφκα θαη ζε απηηζηηθά άηνκα πνπ είραλ θαιή 

εμέιημε θαη ηα νπνία αλέπηπμαλ ζρεηηθά θαιέο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο. Γη' απηφ νη πξψηεο 

έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ην ζχλδξνκν ζπλαληηφληνπζαλ ρξνληθά ζα ιέγακε κε ηελ εμέιημε ηεο 

ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο. Η παξαπάλσ άπνςε θαλεξψλεη ηελ δηάζπαζε ζηελ ςπρηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηε κεηέξα, θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηνπο πξψηνπο 

κήλεο ηεο δσήο αθφκα, θαη απφ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή παζνγφλν πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Η ςπραλαιπηηθή ζεσξία εμάιινπ ππνζηεξίδεη φηη ν απηηζκφο 

κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ςπρνδπλακηθψλ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ ή ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπ 

βξέθνπο θαη ηεο κεηέξαο ηνπ, ή ππεξβνιηθνχ άγρνπο πνπ κπνξεί λα αηζζάλεηαη ην παηδί απφ 

απηή ηε ζχγθξνπζε θαη αλακθίβνια επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ εμέιημε ηνπ. (πλνδηλνχ, 2010, 

ζζ. 26-29). 

1.2  Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνύ 

Σα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα απηηζηηθά παηδηά έρνπλ κειεηεζεί, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ λσξίηεξα απφ ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ. Γηα λα είλαη ζσζηφο ν ηξφπνο 

εληνπηζκνχ ηνπο πξέπεη λα γίλεη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο επεηδή ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα 

ζπγρπζηνχλ κε εθείλα ησλ παηδηψλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή κε ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

λνεηηθή αλαπεξία. (Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 196). 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σα απηηζηηθά παηδηά φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δηαδηθαζίεο ή ηνλ ηξφπν 

κάζεζεο είλαη απφ ηηο πεξηζζφηεξν  δχζθνιεο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε δπζθνιίεο, νη νπνίεο 

επηδεηλψλνληαη πεξηζζφηεξν ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ε ζπλελλφεζε θαη επηθνηλσλία κε ηα άηνκα 

ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. Οξηζκέλα παηδηά κε ΓΑΦ θαίλεηαη λα 

αλαπηχζζνληαη νκαιά κέρξη ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο ειηθίαο ηνπο. Παξφια απηά νη εηδηθνί 
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κπνξνχλ λα ηα αλαγλσξίζνπλ πξηλ απφ απηή ηελ ειηθία. Μεξηθά θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλαληψληαη ζηα απηηζηηθά θαη ηα μερσξίδνπλ απφ ηα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο είλαη: 

α) νβαξή δπζθνιία έσο πιήξε αδπλακία επηθνηλσλίαο ε κνλαρηθφηεηα. 

β) Ιδηφξξπζκνο γισζζηθφο θψδηθαο. Μπνξεί λα πεη λεξφ θαη λα ελλνεί ζάιαζζα, ή 

απηνθίλεην θαη λα ελλνεί εθδξνκή.  

γ) Μεγάιε ελφριεζε απφ θάζε αιιαγή ηεο ξνπηίλαο. Μηα δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ησλ 

ζξαλίσλ ζην ζρνιείν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξφ εθλεπξηζκφ, εληάζεηο ή εθξήμεηο ζπκνχ.  

δ) Ννεηηθφ επίπεδν (θαηλνκεληθά) πνιχ ρακειφ. Αξθεηέο  θνξέο θέξνληαη ζαλ λα είλαη 

παηδηά κε λνεηηθφ δπλακηθφ έσο 18 κελψλ. 

ε) Μεγάιε επαηζζεζία. Γηα παξάδεηγκα, αληηδξνχλ αξλεηηθά φηαλ ν ζπλνκηιεηήο ηνπο 

κηιάεη δπλαηά, θαη αθνχλε ζε ρακειή έληαζε κνπζηθή, κε ξπζκφ θαη κεισδία ρσξίο αιιαγέο 

κεγάιεο έληαζεο.  

ζη) Δίλαη ζπλαηζζεκαηηθά παηδηά θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία αιιάδεη ρσξίο 

εκθαλείο ιφγνπο. Γελ αληηιακβάλνληαη νχηε ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα 

πνπ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ ηνπο ,θαη δελ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηηο δηάθνξεο 

εθδειψζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο γχξσ ηνπο. 

δ) Έρνπλ κεγάιε αληίιεςε ζηελ αίζζεζε ηνπ θξχνπ θαη ηνπ δεζηνχ.  

ε) Κιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο ζέινληαο λα δείμνπλ φηη δελ ζέινπλ λα έρνπλ ζπκκεηνρή ζε 

δηάθνξα αλεπηζχκεηα εξεζίζκαηα νπηηθά ή ερεηηθά.  

ζ) Μπνξεί λα πξνζθνιιεζνχλ γηα αξθεηφ θαηξφ ζε αζήκαληα θαηεζηξακκέλα αληηθείκελα 

ή παηρλίδηα.  

η) Δθηεινχλ ζπλέρεηα  ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο κε  ηα κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπο. 

θ) ηελ πεξίνδν εθεβείαο έρνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα ζεμνπαιηθήο επηζεηηθφηεηαο.  

ι) πρλά έρνπλ αικαηψδεηο, απξφβιεπηεο ή απφηνκεο παιηλδξνκήζεηο. Σν ίδην γίλεηαη θαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο. 

Ο Router πξνζδηφξηζε ηέζζεξηο παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα 

απηηζηηθά παηδηά, απφ ηα άιια ηεο ειηθίαο ηνπο:  

α) νβαξφ πξφβιεκα ζηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηα αδέιθηα ή ηνπο γνλείο θαη ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο.  

β) Πνιχ αξγή θαη κε νκαιή γισζζηθή αλάπηπμε, πνπ θαίλεηαη απφ αθαηάιιειε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο, εηδηθά φηαλ ζηελ νκηιία ηνπο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηδησκαηηθνί ηχπνη. 
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γ) πκπεξηθνξέο ζηεξενηππίαο, φπνπ επαλαιακβάλνπλ θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, γηα 

παξάδεηγκα ζέζε ζπγθεθξηκέλε ησλ δαθηχισλ κε ζηξνβηιηζκνχο, θαζψο θαη ζπκπεξηθνξέο κε 

ηειεηνπξγίεο, γηα παξάδεηγκα ηνπνζεηνχλ παηρλίδηα ή έπηπια ζε εηδηθή ζεηξά. 

δ) Πξψηκε εκθάληζε ηδηφκνξθσλ ζπκπεξηθνξψλ, ζπρλά πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ. 

(Υξεζηάθεο, 2011, ζζ. 197-198). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη απαξαίηεην φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά λα 

εκθαλίδνληαη ζε θάζε απηηζηηθφ παηδί, φπσο επίζεο φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ κεξηθά ή φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζην ίδην παηδί, ή  δηαθνξεηηθά ζην έλα θαη άιια ζην άιιν παηδί. Απηφ εμεγεί 

πσο ηα απηηζηηθά παηδηά δελ ηαμηλνκνχληαη ζε νκνηνγελείο νκάδεο κε ζεκείν αλαθνξάο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνπλ. Σν θάζε απηηζηηθφ παηδί είλαη μερσξηζηφ άηνκν  θαη 

εμεηάδεηαη μερσξηζηά. Δηδηθφηεξα, ε  Απηηζηηθή Δηαηξεία ηεο Βφξεηαο Καξνιίλαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ην Ίδξπκα Απηηζκνχ ηεο 

Βφξεηαο Καξνιίλαο, επεμεξγάζηεθε έλα θείκελν κε 20 ζέκαηα δηαγλσζηηθήο θχζεο. ε απηφ 

ην θπιιάδην νξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπηψκαηα κε βάζε ην Σξηαδηθφ ζχζηεκα ζην 

επφκελν ζρήκα: 

 

Γηαηαξαρέο ηεο αλάπηπμεο ,ακνηβαίαο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

 

 

 

                                                                       

Αλεπάξθεηεο ζηε ιεθηηθή θαη   Πεξηνξηζκέλν ξεπεξηφξην               

κε ιεθηηθή επηθνηλσλία                                                   ελδηαθεξφλησλ θαη                                     

           ζπκπεξηθνξψλ       

                                                                                                             (Γξνζηλνχ, 2003) 

 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ  Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ICD-10, 2010), θαη 

ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, (DSM-V, 2013) γηα ηελ εξκελεία θαη θαηαγξαθή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα απηηζηηθά παηδηά. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

παξαηεξείηαη ςπρνδπλακηθή θαη ζπκπεξηθνξηζηηθή θαηεχζπλζε. ήκεξα γίλεηαη πξνζπάζεηα 

γηα εξκελεία θαη κειέηε κε  βηνινγηθνχο δείθηεο γηα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. 
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Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Έλαο δείθηεο αλαπηπμηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα απηηζηηθά παηδηά βξίζθεηαη ζηε ζεσξία ηεο 

εηζρψξεζεο ζηε ζθέςε ησλ άιισλ, δειαδή ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη 

θαη λα θαηαλνεί ηα αηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Σελ ηθαλφηεηα απηή 

εκθαλίδνπλ θπζηνινγηθά παηδηά αθφκε θαη πξηλ ην ηέηαξην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. κσο απηή 

ηελ ηθαλφηεηα δελ ηελ έρνπλ ηα παηδηά κε ΓΑΦ. Παξαθάησ εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε 

ζπγθεθξηκέλα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζηα παηδηά κε απηηζκφ (Υξεζηάθεο, 

2011, ζζ. 199-200). 

Σν απηηζηηθφ παηδί κπνξεί:  

α) Να αληηδξά θαη αληηζηέθεηαη ζε κέζνδν δηδαζθαιίαο επηλνψληαο δηάθνξεο 

εθπαηδεπηηθέο ξνπηίλεο.  

β) Να πεξηζηξέθεη αληηθείκελα, γηα παξάδεηγκα ηε ξφδα απηνθηλήηνπ. 

γ) Να κελ ληψζεη φηη θηλδπλεχεη φηαλ βξίζθεηαη ζε πξαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, γηα 

παξάδεηγκα λα δηαζρίδεη ην δξφκν ρσξίο λα βιέπεη απηνθίλεηα πνπ κπνξεί λα ην ρηππήζνπλ.  

δ) Να αληηδξάεη ζαλ λα κελ αθνχεη ηνπο άιινπο, γηα παξάδεηγκα φηαλ θάπνην άιιν παηδί 

ηνπ δεηάεη λα παίμεη καδί ηνπ. 

ε) Να ρηππάεη παιακάθηα ή λα γειά θαη λα ραραλίδεη ρσξίο εκθαλή ιφγν.  

ζη) Να έρεη ππεξβνιηθή ηαξαρή, ή λα γειάεη θαη λα θιαίεη ρσξίο νπζηψδε ιφγν.  

δ) ηαλ αιιάδνπλ νη ζπλζήθεο ηνπ λα έρεη αξλεηηθή αληίδξαζε. 

ε) Να παξνπζηάδεη ερνιαιία. 

ζ) Να έρεη πξφβιεκα δπζθνιίαο ζηελ ζπλαλαζηξνθή κε άιια παηδηά.  

η) Να κελ έρεη επαξθή νπηηθή επαθή.  

θ) ηνλ πφλν λα παξνπζηάδεη θαηλνκεληθή αλαηζζεζία. 

ι) ηαλ πξνζπαζνχλ λα ην αγγίμνπλ νη γνλείο ηνπ λα απνκαθξχλεηαη 

κ) Να δέλεηαη κε παζνινγηθφ ηξφπν κε αληηθείκελα.  

λ) Να αλαπηχζζεη ππεξβνιηθέο θαη ζε άζρεκν βαζκφ θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα 

λα ζηνηβάδεη ηνχβια θαη λα αξλείηαη λα θισηζήζεη ηε κπάια.  

μ) Να παξνπζηάδεη ππεξβνιηθή παζεηηθφηεηα ή κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα. 

ν) Να επηκέλεη ζε έλα παξάμελν παηρλίδη γηα πνιχ θαηξφ. 

π) Να παξνπζηάδεη ςπρξή ζπκπεξηθνξά. 
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ξ) Να εθδειψλεη κε ρεηξνλνκίεο ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα παξάδεηγκα λα παίξλεη  ην ρέξη ηεο 

κεηέξαο ηνπ θαη λα ηελ πεγαίλεη ζηε βξχζε αληί λα δείμεη φηη  ζέιεη λα πηεί ή  φηη ζέιεη λεξφ 

κε ην ρέξη ηνπ.  

Οη έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζθέςεο θαη ησλ αηζζεκάησλ, ή ηελ 

πνξεία ηεο ζθέςεο  ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ δελ  έρνπλ δείμεη αθξηβή απνηειέζκαηα. Απηέο νη 

έξεπλεο δείρλνπλ φκσο φηη ηα απηηζηηθά άηνκα δπζθνιεχνληαη λα παξαηεξνχλ ή λα θαηαλννχλ 

ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ηηο πξνζέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην άηνκν κε ΓΑΦ πεξηγξάθεηαη  σο  «ηπθιφ ζηε ζθέςε». ηα δηάθνξα 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ηα παηδηά ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο έρνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη είλαη ππεξεπαίζζεηα ζηνπο ζνξχβνπο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ 

ζπκβαίλεη θπξίσο φηαλ ν ζφξπβνο ζπλδέεηαη κε πξάγκαηα πνπ πξνθαινχλ θφβν ή δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ρακειψζεη ε έληαζε ηνπ ζνξχβνπ. ηαλ ηα αγγίδεη θάπνηνο κπνξεί λα 

παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία ή λα εξεζίδνληαη αξθεηά. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί ε ελφριεζε πνπ 

ηνπο πξνθαιεί ην άγγηγκα λα είλαη ηφζν έληνλε  ψζηε κεξηθά παηδηά κε ΓΑΦ λα απνθεχγνπλ 

λα ηα αγγίδνπλ άιινη. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηε δχζθνιε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη θνηλσληθή ζρέζε ή  επηθνηλσλία ηνπο. (Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 201).  

Η εθπαηδεπηηθνί απφ ηε κεξηά ηνπο ηα δηάθνξα απηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ 

φρη κφλν παξαηεξνχλ θαη βηψλνπλ κέζα ζην ζρνιείν αιιά ζσζηφ είλαη λα αληηκεησπίδνπλ κε 

θάζε ζσζηφ ηξφπν θαη κέζνδν. Η θνηλσληθή απφζπξζε θαη έιιεηςε αληίιεςεο ζπλαηζζήκαηνο 

θαη θαηαλφεζεο γηα ηνπο άιινπο θαίλεηαη θαη ζηελ κεξηθή επηηπρία πνπ θαηαγξάθνπλ φηαλ 

πξνζπαζνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ απηηζηηθψλ. Μέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο πγηήο αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζσ θνηλσληθνχ παηρληδηνχ 

πξνζπάζεζαλ εξεπλεηέο λα βνεζήζνπλ αθφκα θαη λήπηα κε απηηζκφ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, θαη λα κελ ηνπο αθήζνπλ πεξηζψξην λα λνηψζνπλ κνλαμηά ή 

απνθιεηζκφ. (Jones,K., Howley,M., 2010). ηφρεπζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο, ηελ 

γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ηελ ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία, ηελ 

επνηθνδνκεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην άκεζν πεξηβάιινλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε 

νξγαλσκέλν θαη εληζρπηηθφ πεξηβάιινλ, έηζη πνπ λα ελεξγνπνηεί ηηο αηζζήζεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ. Φάλεθαλ θαζαξά φια ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεπίσλ κε ΓΑΦ, φπσο επίζεο θαη ην φηη αλ ν δάζθαινο είλαη θαιά 



 

29 
 

θαηαξηηζκέλνο κπνξεί λα βειηηψζεη σο έλα βαζκφ κεξηθά απφ απηά  (Jones,K., Howley,M., 

2010).  

Οη δπζθνιίεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ θπξίσο ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

φπσο ην λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε άιια άηνκα,  θπξίσο ζπλνκήιηθνπο, ε 

δπζθνιία λα θξαηήζνπλ νπηηθή ή βιεκκαηηθή επαθή κε ην δάζθαιν ή ζπκκαζεηή ηνπο, λα 

αλαγλσξίζνπλ ηε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, λα ζπλάςνπλ ζρέζεηο θαη λα απαζρνιεζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αθνινπζψληαο θαλφλεο γηα αξθεηή ψξα, θάλεθαλ θαη 

αλαδείρηεθαλ ζε έξεπλα ησλ Banda, R. et al (2010). ε απηή ηελ έξεπλα εθηφο απφ ηελ 

αλάδεημε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ, επηρεηξήζεθε ε αληηκεηψπηζή 

ηνπο θαη θπξίσο νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αλεμάξηεηα ηεο ειηθίαο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο 

θαηάζηαζεο. Ο δάζθαινο  επηρείξεζε λα ην πεηχρεη ρξεζηκνπνηψληαο ην «peer to peer» 

παξεκβάζεηο (καζεηήο κε ζπκκαζεηή), εθπαηδεχνληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ψζηε ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή λα επεκβαίλνπλ είηε κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο είηε κέζσ ηεο δηφξζσζεο 

ζθαικάησλ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα μεθηλάεη κηα επνηθνδνκεηηθή αιιειεπίδξαζε-

δηδαζθαιία αλάκεζα ζηνπο δχν ζπκκαζεηέο. Σν εγρείξεκα ήηαλ δχζθνιν επεηδή 

εκθαλίδνληαλ αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα παηδηά κε ΓΑΦ ζπλέρεηα, φπσο ε δπζθνιία λα 

ζπλάπηνπλ ζρέζεηο, πνπ θη αλ αθφκα ην επηρεηξνχζαλ δελ γηλφηαλ επδηάθξηηνο ν ηξφπνο ηνπο, 

ή αθφκα λα απνζηξέθνληαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, θαη λα πξνηηκνχλ ηνπο ελήιηθεο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθχγνπλ ζηελή θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε. 

(Banda,R.D., Hart,L.S., 2010).  

 

 

1.3  Γηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ 

Η έγθαηξε απνθάιπςε παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη ε  ζσζηή δηάγλσζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ απφ 

εηδηθνχο είλαη ζεκαληηθφ ζέκα. Πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα επαηζζεηνπνηνχληαη νη 

παηδίαηξνη απφ ηα πξψηα ζεκάδηα – ελδείμεηο, επεηδή είλαη  νη πξψηνη επαγγεικαηίεο πνπ 

ζπλαληνχλ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά. Αλ νη παηδίαηξνη γλσξίδνπλ φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ 

έρνπλ ζνβαξή δπζθνιία λα παίμνπλ ή  λα κηκεζνχλ ζπκπεξηθνξέο ελειίθσλ θαη λα εθηεινχλ 

νδεγίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα λα ρηππνχλ ηα δχν ηνπο ρέξηα θαη λα παίμνπλ  παιακάθηα, ή λα 

πνπλ ηη είλαη έλα απιφ αληηθείκελν φπσο έλα πνηήξη, φηαλ ηνπο ην  δείρλνπλ, ζα κπνξνχζε έηζη 

λα δηαζθαιηζηεί ε έγθαηξε επηζήκαλζε ησλ παηδηψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Μεξηθέο 
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ηέηνηεο δνθηκαζίεο είλαη αξθεηέο γηα λα πεξάζνπκε ζε πην πεξίπινθεο θαη εμεηάζεηο ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ή λα παξαπεκθζνχλ ζε πην εμεηδηθεπκέλα άηνκα – επαγγεικαηίεο γηα 

δηάγλσζε έγθαηξα. Η δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ, ηδηαίηεξα πξηλ απφ ην δεχηεξν έηνο ηνπ παηδηνχ 

είλαη δχζθνιε πξνζπάζεηα θαη απαηηεί ζρεηηθή εκπεηξία. Καη απηφ επεηδή αλ θαη ππάξρνπλ 

ελδείμεηο πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ, κφλν κεηά ηελ ειηθία απηή ηα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη επδηάθξηηα θαη έληνλα, αθφκε θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. Πην αζθαιήο 

δηάγλσζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην ηέηαξην έηνο επεηδή ζεσξείηαη νξηαθφ γηα λα 

νινθιεξσζνχλ ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα. Δπίζεο ε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ πξνυπνζέηεη 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα αμηνιφγεζεο θαη δηαθνξεηηθή εμέηαζε ζηελ νπνία κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ςπρνιφγνο, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, παηδνςπρίαηξνο, εηδηθφο παηδαγσγφο, 

ζχκβνπινο νηθνγέλεηαο, νθζαικίαηξνο, ινγνπαηδηθφο θαη άιινη. Η ίδηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

κπνξεί λα πξνηείλεη ζρέδηα ππνζηεξηθηηθήο ή εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ε νπνία πξέπεη λα 

είλαη ζπγθεθξηκέλε, ιεπηνκεξήο θαη πνιπδχλακε. (Υξεζηάθεο, 2011, ζζ. 202-203)  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη  κε δηάθνξα έγθπξα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη μερσξηζηά ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

αλάινγα κε ηελ θαηά ηφπνπο επηινγή ησλ εηδηθψλ πνπ θάλνπλ ηελ  δηάγλσζε θαη απηά είλαη: 

α)   ICD 10 

Υξεζηκνπνηεί ηελ νλνκαζία «Απηηζκφο παηδηθήο ειηθίαο» ελψ ηα γλσξίζκαηα ηνπ είλαη νη 

αλσκαιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο, ζηε κεησκέλε 

επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά πνπ μεθηλάεη πξηλ ηνλ ηξίην ρξφλν, θαη ζηελ επηθνηλσλία. Η 

Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο ζε ζρέζε κε απηφ ην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ηνπνζεηεί ηνλ 

απηηζκφ ζηελ θαηεγνξία ησλ Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθψλ Γηαηαξαρψλ θαη ηνλ νλνκάδεη  

Απηηζκφο Παηδηθήο Ηιηθίαο ή Βαξχο Παηδηθφο Απηηζκφο, γη' απηφ θαη ζε απηφλ εκπεξηέρεη ηελ 

Βξεθηθή Φχρσζε, ην χλδξνκν Kanner, ηελ Απηηζηηθή Γηαηαξαρή θαη ηνλ Βξεθηθφ Απηηζκφ. 

 β ) DSM – ΙV 

Δδψ ρξεζηκνπνηείηαη ε νλνκαζία “Απηηζηηθή Γηαηαξαρή”, πεξηθιείεη δηαηαξαρέο ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο, θαη ηνπνζεηεί ηνλ απηηζκφ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Δθηεηακέλσλ Γηαηαξαρψλ Αλάπηπμεο. Σν DSM – ΙV απαηηεί γηα ηε δηάγλσζε απφ ηελ πξψηε 

θαηεγνξία ηνπ έλα ζχλνιν απφ έμη ηνπιάρηζηνλ αληηθεηκέλσλ απφ ηηο νκάδεο Α, Β θαη Γ πνπ 

αθνινπζνχλ, κε  ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ην Α έλα απφ ην Β θαη έλα απφ ην Γ σο εμήο: 
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Α. Πνηνηηθφ έιιεηκκα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, φηαλ απηή εθδειψλεηαη ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα: 

1. Έιιεηκκα ζηε ρξήζε πνιιαπιψλ πξνθνξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο έθθξαζε θαη 

θνίηαγκα πξνζψπνπ, ρεηξνλνκίεο γηα ξχζκηζε θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζηάζεο 

ζψκαηνο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. 

2 Έιιεηςε απζφξκεηεο αλαδήηεζεο λα κνηξαζηεί απφιαπζε, ελδηαθέξνληα ή επηηεχγκαηα 

κε άιινπο αλζξψπνπο, γηα παξάδεηγκα εμαηηίαο έιιεηςεο επίδεημεο, παξνπζίαζεο ή 

επηζήκαλζεο αληηθεηκέλσλ ελδηαθέξνληνο ζε άιια πξφζσπα. 

3  Έιιεηςε αλάπηπμεο ή δεκηνπξγίαο  ζρέζεσλ κε ζπλνκήιηθνπο, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

αλάπηπμεο. 

4 Διιείκκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο ή θνηλσληθήο ακνηβαηφηεηαο, γηα παξάδεηγκα λα κελ 

ζπκκεηέρεη απζφξκεηα ζε απιά θνηλσληθά παηρλίδηα, ή λα πξνηηκάεη κνλαρηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Β. Έιιεηκκα ζε πνηνηηθή επηθνηλσλία φπσο απηή εθδειψλεηαη ζε δχν απφ ηα ηέζζεξα πνπ 

αθνινπζνχλ: 

1 ηεξεφηππε ε επαλαιεπηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ή  ρξεζηκνπνίεζε ηδηνζπγθξαζηαθήο  

γιψζζαο. 

2 Έιιεηκκα ζηελ ηθαλφηεηα  λα μεθηλήζεη ή λα ζπλερίζεη δηάινγν 

3 Καζπζηέξεζε ε έιιεηςε αλάπηπμεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, πνπ δελ ζπλνδεχεηαη κε 

πξνζπάζεηα γηα επηθνηλσλία κε ελαιιαθηηθνχο ή  έμσιεθηηθνχο  ηξφπνπο φπσο κίκεζε ή 

ρεηξνλνκίεο. 

4 Έιιεηκκα ζε ζρέζε κε ην επίπεδν αλάπηπμεο απζφξκεηνπ θαη πνηθίινπ παηρληδηνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο θαληαζία ή θνηλσληθφ κηκεηηθφ παηρλίδη. 

Γ. Δπαλαιεπηηθά πεξηνξηζκέλα θαη ζηεξεφηππα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ελδηαθέξνληα φπσο απηά εθδειψλνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν απφ απηά πνπ αθνινπζνχλ: 

1 Άθακπηε εκκνλή ζε ζπγθεθξηκέλεο  κε ιεηηνπξγηθέο ξνπηίλεο ή ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

2 Δπαλαιακβαλφκελεο ζηεξεφηππεο ηδηνκνξθίεο θίλεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηξάβσκα 

ή ρηχπεκα δαθηχινπ ή ρεξηνχ, ή  πεξίεξγεο θηλήζεηο νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο ή κειψλ ηνπ. 

3 Έληνλε ελαζρφιεζε κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζηεξεφηππα θαη πεξηνξηζκέλα πξάγκαηα 

ελδηαθέξνληνο κε θπζηνινγηθά ζε έληαζε ή  ζπγθέληξσζε. 

4 Δκκνληθή ελαζρφιεζε κε επηκέξνπο ζεκεία αληηθεηκέλσλ. 
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 Απφ ηελ δεχηεξε θαηεγνξία θξηηεξίσλ λα παξνπζηάδεη κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία 

ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνινπζνχλ, νη νπνίεο μεθηλνχλ πξηλ απφ ην ηξίην 

έηνο: 

Α. Γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα θνηλσληθή επηθνηλσλία 

Β. πκβνιηθφ ή εθεπξεηηθφ παηρλίδη. 

Γ. Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε  

 

 

γ) DSM-5,2013 

Πξφθεηηαη γηα ην πιένλ έγθπξν θαη ρξεζηκνπνηνχκελν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο. ηα θξηηήξηα αλαθέξνληαη κεηαμχ 

άιισλ: 

Α. πλερή ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία ζε πνιιαπιέο 

δηαζηάζεηο φπσο ζπλεπάγεηαη απφ ηα αθφινπζα επί ηνπ παξφληνο ή ην ηζηνξηθφ: 

1 Διιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα, γηα παξάδεηγκα απφ ηε 

κία κε θπζηνινγηθή θνηλσληθή πξνζέγγηζε θαη κία απνηπρεκέλε ζπλνκηιία, ζε κεησκέλε 

αληαιιαγή ελδηαθεξφλησλ, ζπλαηζζεκάησλ, επηξξνψλ θαη ζε κία φρη επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα 

λα μεθηλήζεη ή λα απαληήζεη ζε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

2 Διιείκκαηα ζε εμειηθηηθέο επηθνηλσληαθέο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ γηα 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη θπκαίλνληαη γηα παξάδεηγκα απφ  θησρή νινθιήξσζε ηεο 

ιεθηηθήο θαη έμσ- ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζε αλσκαιίεο ζηε βιεκκαηηθή επαθή θαη ηε γιψζζα 

ηνπ ζψκαηνο, ή ειιείκκαηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ρεηξνλνκηψλ, θαη ζε κεγάιε 

έιιεηςε εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη έμσ- ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. 

3 Διιείκκαηα ζηελ αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη θαηαλφεζε ζρέζεσλ πνπ θπκαίλνληαη γηα 

παξάδεηγκα, απφ δπζθνιίεο ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά αλάινγα κε ηα δηάθνξα 

θνηλσληθά πεξηβάιινληα, ζε δπζθνιίεο ζηελ αληαιιαγή  θαληαζησηηθνχ παηρληδηνχ, ή ζηε 

δεκηνπξγία θηιίαο, θαη ζηελ απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ζπλνκήιηθνπο. 

Β Πεξηνξηζκέλα επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο, δξαζηεξηφηεηεο ή 

ελδηαθέξνληα, φπσο θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν απφ ηα αθφινπζα επί ηνπ παξφληνο ή απφ ην 

ηζηνξηθφ: 
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1 Δπαλαιακβαλφκελε ή ζηεξενηππηθή θίλεζε ηνπ ζψκαηνο, ρξήζε αληηθεηκέλσλ ή ηνπ 

ιφγνπ (π.ρ. απιέο ζηεξενηππηθέο ζσκαηηθέο θηλήζεηο, επζπγξάκκηζε ησλ παηρληδηψλ ή ξίμηκν 

αληηθεηκέλσλ, ηδηνζπγθξαζηαθέο  πξνηάζεηο, ερνιαιία). 

2 Δπηκνλή ζηελ νκνηφηεηα, αζηακάηεηε εκκνλή ζε ξνπηίλεο ή ζε ηειεηνπξγηθά κνηίβα 

ιεθηηθήο ή εμσιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. κεγάιε δπζθνξία ζε κηθξέο αιιαγέο, δπζθνιία 

ζηηο  κεηαβάζεηο, άθακπηνο ηξφπνο ζθέςεο, ηειεηέο απνραηξεηηζκνχ, επαλάιεςε ηεο ίδηαο 

δηαδξνκήο ή θαηαλάισζε ηνπ ίδηνπ θαγεηνχ θαζεκεξηλά) 

3 Πνιχ πεξηνξηζκέλα θαη ζηαζεξά ελδηαθέξνληα πνπ δελ έρνπλ θπζηνινγηθή έληαζε ή 

εζηίαζε (π.ρ. κεγάιε πξνζθφιιεζε ή ελαζρφιεζε κε αζπλήζηζηα πξάγκαηα, πνιχ 

νξηνζεηεκέλα ή επίκνλα ελδηαθέξνληα). 

4 Τπεξθηλεηηθφηεηα ή  ππνθηλεηηθφηεηα ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ή αζπλήζηζην 

ελδηαθέξνλ ζε αηζζεηεξηαθέο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. αδηαθνξία ζηνλ πφλν ή ηελ 

ζεξκνθξαζία, άκεζε αληαπφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ήρνπο ή πθέο, φζκσζε ή  άγγηγκα 

πξαγκάησλ ζε κεγάιν βαζκφ, νπηηθή γνεηεία κε ηα θψηα ή ηελ θίλεζε). 

Γ. Σα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα θαίλνληαη ζηελ πξψηκε αλαπηπμηαθή πεξίνδν (αιιά κπνξεί 

λα κελ γίλνπλ εληειψο θαλεξά, κέρξη νη θνηλσληθέο απαηηήζεηο λα ππεξβνχλ ηηο πεξηνξηζκέλεο 

ηνπο δπλαηφηεηεο, ή κπνξεί λα ζπγθαιπθζνχλ απφ ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ 

κεηέπεηηα δσή ηνπο). 

Γ. Σα ζπκπηψκαηα πξνθαινχλ θιηληθά κεγάιε έιιεηςε ζηνλ θνηλσληθφ, επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα, ή  ζε άιιεο κεγάιεο πεξηνρέο ηεο ηξέρνπζαο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Δ. Απηέο νη δηαηαξαρέο δελ εμεγνχληαη απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο δηαλνεηηθήο αλαπεξίαο 

(δηαλνεηηθή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή) ή κέζσ αλαπηπμηαθήο θαζπζηέξεζεο. Η λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαη ε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζπρλά ζπλππάξρνπλ. Γηα λα γίλεη 

δηάγλσζε ζπλλνζεξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, 

ε θνηλσληθή επηθνηλσλία πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξε απφ απηή πνπ πξνζδνθάηαη γηα ην γεληθφ 

αλαπηπμηαθφ επίπεδν. (American Psychiatric Association, 2013) 

2. Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε θαη κνληέια παξνρήο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ: Δθπαηδεπηηθέο-Θεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Δηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε (ΔΑΔ) είλαη ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή  

ζηνπο καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. χκθσλα κε ην λφκν (Ν. 3699 / 2008) ε Πνιηηεία 
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καο δεζκεχεηαη λα θαηνρπξψλεη θαη λα αλαβαζκίδεη  δηαξθψο ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο θαη δσξεάλ 

δεκφζηαο παηδείαο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ παξνρή δσξεάλ δεκφζηαο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο ζηνπο αλάπεξνπο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη γηα φια ηα ζηάδηα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο. ε απηά ηα παηδηά επίζεο ε Πνιηηεία κεξηκλά κε ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα λα 

εμαζθαιίδεη ίζεο επθαηξίεο, πιήξε ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία, αλεμάξηεηε 

δηαβίσζε, νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη απηνλνκία, κε πιήξε θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

ζηελ κφξθσζε θαη ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε. Δπίζεο ν λφκνο νξίδεη πσο πξηλ 

ην άηνκν κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξίεο εληαρζεί ζε ζρνιείν, κεξηκλά γηα 

δηαθνξηθή δηάγλσζε ή δηαθνξνδηάγλσζε, ε νπνία είλαη δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο θαηαιήγεη ζηελ επηθξαηέζηεξε δηάγλσζε θαη είλαη κέξνο δηεπηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο 

κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή 

εηδηθψλ  εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ παξνρή εηδηθψλ  ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαηάιιεισλ γηα θάζε παηδί μερσξηζηά. (Ν.3699 / 2008). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηελ Γξνζηλνχ (2009):  

α) Η απνθαηεγνξηνπνίεζε ηνπο θαη ε επηθξάηεζε ηνπ φξνπ παηδηά ή άηνκα κε δπζθνιίεο 

ζηε κάζεζε ή άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΑκΔΔΑ) θαη  

β) Η παξαδνρή απφ ηα ΑκΔΔΑ φηη έρνπλ πεξηζζφηεξα θνηλά ζεκεία θαη ιηγφηεξεο 

δηαθνξέο απφ ηα άιια άηνκα ηεο ειηθίαο ηνπο, ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Η άπνςε 

απηή ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ηελ ζρνιηθή ελζσκάησζε ή έληαμε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ 

ζρνιείνπ γηα φια ηα παηδηά ρσξίο δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο. Η ηάζε ηεο 

ελζσκάησζεο (inclusion main streaming) φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ΑκΔΔΑ ζηα θαλνληθά 

ζρνιεία έθαλε αλαγθαία ηελ δήηεζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, κε ηηο νπνίεο αθελφο 

ζα πξνεηνηκάδνληαη ηα παηδηά κε ηελ πξννπηηθή ηεο ζρνιηθήο έληαμεο ηνπο θαη αθεηέξνπ ζα 

ππνζηεξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ψζηε λα είλαη επηηπρήο ε έληαμε. 

ζνλ αθνξά ηα κνληέια δηδαζθαιίαο έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί αξθεηά θαη 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, φπσο ην κνληέιν ησλ έμη κεηαβιεηψλ ηνπ Frank, ην  κνληέιν ηεο 

αλάιπζεο  ηνπ Leon van Gelder, ην κνληέιν ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο κάζεζεο (direct 

learning), ην κνληέιν ηεο εληαίαο ζπγθεληξσηηθήο δηδαζθαιίαο, ην κνληέιν ησλ δηδαθηηθψλ 

ελνηήησλ (teaching units) ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Αηφβα (ε παξαιιαγή ηνπ νπνίνπ κε 
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ραξαθηεξηζηηθά εληαίαο ζπγθεληξσηηθήο δηδαζθαιίαο δηακνξθψζεθε θαη πξνσζήζεθε ηα 

ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα ζηελ Διιάδα), θαη ην κνληέιν ηεο αλάιπζεο έξγνπ (task 

analysis). (Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 30) 

  ζνλ αθνξά ην κνληέιν ησλ Γηδαθηηθψλ Δλνηήησλ-Teaching units, πεξηέρεη δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, εκπεηξίεο πνπ ζπλπθαίλνληαη ζε 

έλα εληαίν ζχλνιν, κε απφιπηε πεηζαξρία ζηηο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ηεο χιεο θαη ηεο 

ζχλδεζεο κε ηε δσή. Σα θχξηα ζηνηρεία ηνπ είλαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο, νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα 

κέζα θαη πιηθά δηδαζθαιίαο θαη ν πίλαθαο εκπεηξηψλ. Με ην κνληέιν απηφ επηηπγράλνληαη:  

α) ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε εηδηθέο αλάγθεο  θαη ζνβαξέο  

δπζθνιίεο κάζεζεο, κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, β) ε 

ζπλχθαλζε φισλ ησλ γλψζεσλ, ησλ εκπεηξηψλ ζε εληαίν ζχλνιν θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηε 

δσή. Έηζη ην ζρνιείν γηα άηνκα κε δπζθνιίεο κάζεζεο απφ θιεηζηφ θαη απνζηεσκέλν 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε δσληαλφ, επέιηθην θαη αλνηθηφ ζηε δσή, γ) έλαο άιινο ππεξβαηηθφο 

ηξφπνο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, πξνθεηκέλνπ ην ζρνιείν λα 

κεηεμειηρζεί απφ κηθξφ δεκνηηθφ ζρνιείν ζε ζρνιείν δσήο. (Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 148) 

ην κνληέιν Αλάιπζεο Έξγνπ (task analysis) ην βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε δηαδηθαζία ηεο 

αλάιπζεο ελφο ζηφρνπ ζε  κηθξφηεξα βήκαηα (ππνζηφρνπο) . Η αλάιπζε έξγνπ δελ είλαη 

θαηλνχξγηα θαη δελ αθνξά κφλν ηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο κάζεζεο.  Αλάιπζε έξγνπ γίλεηαη 

γηα ηε δηδαζθαιία νπνησλδήπνηε δεμηνηήησλ. Αλάιπζε έξγνπ θάλεη ν εξεπλεηήο γηα λα 

κειεηήζεη έλα αληηθείκελν. Αλάιπζε έξγνπ θάλεη ν δάζθαινο νδήγεζεο, ν δάζθαινο 

θνιχκβεζεο θ.ιπ.  Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζσζηή αλάιπζε δηδαθηηθνχ ζηφρνπ είλαη: α) λα έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ν ζηφρνο κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ζηνλ καζεηή γηα λα μέξεη ηη κπνξεί λα 

θάλεη, β) λα θαζνξηζηνχλ ηα βήκαηα κε ηέηνηα ηεξάξρεζε, ψζηε θάζε βήκα λα απνηειεί 

πξνεγνχκελε γλψζε γηα ην επφκελν βήκα. Έηζη ην παηδί καζαίλεη πην εχθνια, αληιεί ην ίδην 

ηθαλνπνίεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ θαη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ επθαηξία λα ην αληακείςεη θαη 

λα ην εληζρχζεη γηα ηελ επηηπρή πξνζπάζεηα ηνπ, γ) λα θαζνξηζηνχλ ηα βήκαηα κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε ην κέγεζνο θαη ε δπζθνιία ηνπο λα είλαη ζηα κέηξα ηνπ παηδηνχ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ηα παηδηά κε κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

βήκαηα, ελψ ηα παηδηά κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο κπνξνχλ αξγά αιιά ζηαζεξά λα 

θαηαθηνχλ βήκα-βήκα ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν, δ) ην πξψην βήκα πξέπεη λα είλαη πνιχ εχθνιν 
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θαη λα ηαπηίδεηαη κε ην επίπεδν ζην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ην παηδί, φηαλ γίλεηαη ε αξρηθή 

εθηίκεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, ε) γηα ηελ αλάιπζε δηδαθηηθνχ ζηφρνπ ζε βήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηερληθέο φπσο π.ρ. ε αιπζηδσηή αλάιπζε, ε ζρεκαηνπνίεζε, ε 

ρσξίο ιάζνο δηάθξηζε θαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο βνήζεηαο. (Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 157) 

 

 

Δθπαηδεπηηθέο – Θεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Ο απηηζκφο ζαλ δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή αληηκεησπίδεηαη κέζσ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη ησλ εηδηθψλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ. Η δε κειέηε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηνπ απαηηεί νξγαλσκέλν ηξφπν. Σα απηηζηηθά παηδηά πξέπεη λα δηδαρζνχλ ζε νξηζκέλα επίπεδα 

αξθεηά πξάγκαηα γηα λα βειηηψζνπλ πξψηα ηελ απηνεμππεξέηεζε θαη ηε ζρεηηθή απηνλνκία 

ηνπο θαη κεηά ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, πξάγκαηα πνπ ηα θαλνληθά παηδηά 

απνθηνχλ απφ κφλα ηνπο. Δθηφο απηνχ πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ ηδηαίηεξν γλσζηαθφ ηξφπν 

πνπ καζαίλνπλ. Έηζη ε πξνζέγγηζε πξέπεη λα είλαη πνιχ εηδηθή, θαη ε ζεξαπεία – εθπαίδεπζε 

λα έρεη ζρεδηαζκφ θαη δηακφξθσζε θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο κε δνκεκέλεο  δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. (Βνγηλδξνχθαο & Sherratt, 2005, ζζ. 57-59). 

Πξηλ αλαθεξζνχλ νη  δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο λα ζεκεησζεί  φηη φινη νη δεκηνπξγνί ηνπο ή 

εηδηθνί αλαθέξνπλ φηη δελ ππάξρεη κία κνλαδηθή κεκνλσκέλε – εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

λα επηθέξεη φια ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη λα αληηκεησπίδεη αλειιηπψο φια ηα 

ζπκπηψκαηα, αιιά ζπλδπαζκφο ζεξαπεηψλ θαη παξεκβάζεσλ. (Καιχβα, 2005, ζ. 29) 

 Α.   Δθαπμοζμένη ανάλςζη ζςμπεπιθοπάρ (ΔΑΣ) 

Πξφθεηηαη γηα ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο 

ζπληειεζηηθήο κάζεζεο (εξέζηζκα – αληίδξαζε) κε ζηφρν ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο. ηνρεχεη 

ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, ηελ επηθνηλσλία, 

αλάγλσζε, αθαδεκατθή επίδνζε, πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο ιεπηέο θαη αδξέο θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο, ην θαγεηφ, ηε ρξήζε ηνπαιέηαο, ηελ  έλδπζε, ηε πξνζσπηθή θξνληίδα, ην ρξφλν 

θαη ηηο αιιαγέο ηνπ θα. Οπζηαζηηθά ε ΔΑ βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξνχκε θαη επηζπκνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε. Δπίζεο κεηξάεη 

αμηφπηζηα ηελ αιιαγή πνπ παξαηεξείηαη, θαη κεηξάεη πιήξσο θαη αληηθεηκεληθά ηε 

ζπκπεξηθνξά. Πξνζδηνξίδεη ζπλέρεηα κε παξαηεξήζηκνπο θαη πνηνηηθνχο φξνπο ηε ζπρλφηεηα, 

ηε δηάξθεηα ή ηελ έληαζε αθφκα θαη αζαθψλ ή πνιπδηάζηαησλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο ν ζπκφο, 
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ε θαηάζιηςε, ε επηζεηηθφηεηα θαη νη εθξήμεηο ζπκνχ. Η  δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο είλαη: 

α) επηινγή ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο 

β) εληνπηζκφο θαη νξηζκφο επηζπκεηψλ ζηφρσλ 

γ) θαζνξηζκφο κέηξεζεο ζπκπεξηθνξψλ 

δ) αμηνιφγεζε ηνπ παξφληνο επηπέδνπ απφδνζεο 

ε) ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο παξέκβαζεο 

ζη) ζπλερήο κέηξεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ 

δ) δηαξθήο αμηνιφγεζε απνηειέζκαηνο (Καιχβα, 2005, ζζ. 32-33) 

   Β.    Ππόγπαμμα ΤΔΑCCH 

Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Eric Schopler θαη αζρνιείηαη κε ηελ δηάγλσζε, ηελ αληηκεηψπηζε, 

ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη δηαβίσζε ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ. Ο ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ 

TEACCH (Treatment and Education of autism and related communication handicapped 

children ) είλαη ε δνκεκέλε δηδαζθαιία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά γηα λα θάλεη ην 

πεξηβάιινλ πξνβιέςηκν, λα βνεζήζεη ην παηδί λα θαηαλνήζεη ην πεξηβάιινλ, λα ιεηηνπξγήζεη 

κε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, λα αμηνπνηήζεη θαη βειηηψζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ο δάζθαινο 

νξγαλψλεη ηνλ αηνκηθφ ρψξν ηνπ παηδηνχ, δνκεί ην πεξηβάιινλ θαη ηνπ πξνζθέξεη  νπηηθά 

βνεζήκαηα φηαλ ρξεηάδεηαη. Οη γνλείο ελζαξξχλνληαη λα εδξαηψζνπλ ξνπηίλεο παξφκνηεο κε 

εθείλεο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο επεηδή  ην πξφγξακκα δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπο. Σν εκεξήζην πξφγξακκα απνηειείηαη απφ ιεθηηθέο νδεγίεο, θσηνγξαθίεο, 

εηθφλεο, αληηθείκελα, αλάινγα κε ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ παηδηνχ, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα 

ην έλα θάησ απφ ην άιιν γηα λα δίλνπλ ηελ αίζζεζε ζεηξάο θαη αθνινπζίαο. Σν παηδί 

αληακείβεηαη φηαλ θαηαθέξλεη κεηά ηελ εθπαίδεπζε λα αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία. ε θάζε 

πεξίπησζε πνπ ην παηδί δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη ην ζηφρν, ηφηε αλαιχεηαη ζε κηθξά 

βήκαηα. (Καιχβα, 2005, ζζ. 71-75). 

Γ.   Ππόγπαμμα  MAKATON 

Αλαδείρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ΄70 απφ ηελ Margaret Walker ζηελ αξρή γηα θσθνχο κε 

ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απνηειείηαη απφ βαζηθφ ιεμηιφγην κε 450 έλλνηεο – εηθφλεο 

πνπ ρσξίδνληαη ζε νρηψ αλαπηπμηαθά ζηάδηα. Παξάιιεια κε ην βαζηθφ ιεμηιφγην, ππάξρεη ην 

ιεμηιφγην – πεγή πνπ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην πξψην ζε πεξίπησζε  πνπ ην έρνπλ 

αλάγθε άηνκα κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο. Σν ιεμηιφγην – πεγή απνηειείηαη απφ 7000 έλλνηεο 
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πεξίπνπ. Γηα ηελ  δηδαζθαιία ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε επεηδή 

ζπλδπάδεη ηε ρξήζε πξνθνξηθήο νκηιίαο, λνεκάησλ θαη γξαπηψλ ζπκβφισλ. Αλάινγα κε ηηο 

εκπεηξίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ μεθηλάεη απφ πεξηνξηζκέλεο ή  ειάρηζηεο έλλνηεο – 

εηθφλεο θαη αλάινγα κε ηελ πξφνδν εκπινπηίδεηαη, ελψ πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ είλαη λα 

βνεζάεη ηηο βαζηθέο επηβηψζηκεο  αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ, θαη  ηα λνήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα. Δπίζεο κε ηε ρξήζε ησλ 

λνεκάησλ δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ερνπξαμία πνπ δηαζέηνπλ 

κεξηθά απφ απηά. Η ερνπξαμία είλαη ην αληίζηνηρν ηεο ερνιαιίαο, αιιά κε κνληέιν κίκεζεο 

ηηο θηλήζεηο ηνπ άιινπ θαη φρη ηηο ιέμεηο πνπ πξνθέξεη. Γηα ηα παηδηά πνπ κηινχλ ε ερνιαιία 

είλαη δείθηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γηα επηθνηλσληαθφ ζθνπφ, έηζη θαη ε ερνπξαμία 

κπνξεί λα επηηειέζεη επηθνηλσληαθφ ζθνπφ κε ηελ ρξήζε λνεκάησλ.  (Βνγηλδξνχθαο & 

Sherratt, 2005, ζζ. 57-58) 

Γ.   Ππόγπαμμα  PECS   (Picture Exchange Communication System) 

Αλαπηχρζεθε ην 1985 απφ ηνπο A. Bondy θαη L. Frost αξρηθά γηα λήπηα κε απηηζκφ, θαη 

κεηά επεθηάζεθε θαη ζε ελειίθνπο. Σν πξσηφθνιιν ηνπ PECS είλαη βαζηζκέλν ζηελ έξεπλα 

θαη πξαθηηθή αξρψλ ηεο Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο πκπεξηθνξάο. Πξψηα δηδάζθεηαη ζην 

παηδί ην πψο λα αιιειεπηδξάζεη ή πνηέο είλαη νη βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο, θαη αξγφηεξα ε 

επηθνηλσλία κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ πνπ εκπινπηίδνληαη δηαξθψο αλάινγα ην 

επίπεδν ηνπ παηδηνχ. Έρεη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο εθπαίδεπζεο, εληζρπηέο, ζηξαηεγηθέο 

δηφξζσζεο πηζαλνχ ιάζνπο, θαη ζηξαηεγηθή γελίθεπζεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. ηνρεχεη 

αξρηθά ζηηο βαζηθέο αξρέο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο πξηλ απφ ηε γιψζζα. 

Υξεζηκνπνηεί θπξίσο εηθφλεο – ζχκβνια θαη καζαίλεη ηα άηνκα πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ λα 

παίξλνπλ πξψηα πξσηνβνπιία λα πιεζηάδνπλ θαη λα δείρλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ αληηθεηκέλνπ 

πνπ επηζπκνχλ ζηνλ ζχληξνθν επηθνηλσλίαο (εθπαηδεπηηθφ), κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή εηθφλαο 

κε ην αληηθείκελν. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα μεθηλά κε ην πψο πξέπεη λα δηακνξθψζεη ν 

δάζθαινο ην πεξηβάιινλ θαη κεηά δηδάζθεηαη  έλα-έλα φζα απφ ηα έμη ζηάδηα κπνξεί λα 

θαηαθηήζεη ν καζεηήο ρξεζηκνπνηψληαο εηθφλεο – ζχκβνια (Βνγηλδξνχθαο & Sherratt, 2005, 

ζ. 59). 

    Δ. Κοινυνικέρ ιζηοπίερ 

Αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ Carol Grey ην 1994 θαη εθαξκφδνληαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 

θνηλσληθά θαη επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα απηηζηηθψλ παηδηψλ. Δθαξκφδνληαη φπσο ζα θαλεί 
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κεηά  θαη ζε δχζθνιεο πεξηπηψζεηο απηηζηηθψλ παηδηψλ κε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ν 

καζεηήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Γίλεηαη έλα θνηλσληθφ ζελάξην ζην παηδί κε ζθνπφ λα κάζεη 

λα αληηδξά ζε κία θαηάζηαζε πνπ δελ μέξεη ή  μέξεη αιιά κε ιάζνο ηξφπν, ηνπ πξνθαιεί 

άγρνο, αλαζθάιεηα, ζπκφ, ή επηζεηηθφηεηα θαη απηνηξαπκαηηζκφ. Η θάζε ηζηνξία απνηειείηαη 

ζπλήζσο απφ δχν έσο πέληε πξνηάζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

α) πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πιαίζην, ηα ππνθείκελα θαη ηνπο δξάζηεο  

β) θαηεπζπληήξηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξηθή αληίδξαζε  

γ) πιεξνθνξίεο – πξνηάζεηο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη 

δ) πξνηάζεηο ειέγρνπ θαη πεξηγξαθή παξφκνησλ πξάμεσλ.  

Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο κπνξεί λα έρνπλ κνξθή βηβιίνπ ή ηεηξαδίνπ  κε εμψθπιιν θαη  

θάζε ζειίδα κία ή δχν εηθφλεο πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη κε ιέμεηο. (Καιχβα, 2005, ζζ. 

134-136). 

2.1. Σν Πιαίζην Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΠΑΠΔΑ) 

 

Σν Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην ζπλέηαμε ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) κε θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη αλαπεξίεο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ θαιχηεξα θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ ζπζηεκαηηθά 

γηα λα εληαρζνχλ ζηα ζρνιεία. 

Σν ΠΑΠΔΑ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ γεληθέο ελφηεηεο: 

ρνιηθή εηνηκφηεηα 

Βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο  

Κνηλσληθή πξνζαξκνγή 

Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα (Γξνζηλνχ, 2009) 

Απφ ηελ άιιε ηα παηδηά απηά ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο θάηη πνπ ηνπο 

παξέρεηαη κε  μερσξηζηφ πξφγξακκα. 

Σν ΑΠ γηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζνβαξέο δπζθνιίεο κάζεζεο 

είλαη έλαο καθξχο θαηάινγνο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, έλαο νδεγφο πνπ πεξηέρεη κε ηάμε  θαη ζεηξά 

φια φζα πξέπεη λα μέξεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην ζρνιείν γηα λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά ηα 

παηδηά θαη ηνπο λένπο απηνχο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θιπ. πνπ 

ρξεηάδνληαη, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηε δσή ηνπ ελήιηθα. (Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 77). 
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Ο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θνηλφο γηα φια ηα παηδηά, κε θαη ρσξίο δπζθνιίεο θαη 

κπνξεί λα ζπλνςηζηεί κε ηνπο φξνπο θνηλσληθνπνίεζε θαη εζηθνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ κε 

πιαηηά έλλνηα. Ο ζθνπφο ηνπ ΠΑΠΔΑ  είλαη ε  ππνζηήξημε ησλ ΑκΔΔΑ ψζηε λα πξναρζνχλ 

ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζην βαζκφ πνπ νη 

δπλαηφηεηεο ηνπο επηηξέπνπλ, θαη ηειηθά λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

κέζα ζε θιίκα ηζνηηκίαο, ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

(Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 79).  

2.2 Η δηδαθηηθή γηα ηα άηνκα κε απηηζκό: Γηδαζθαιία θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη 

αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξέο. 

ηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, ε δηδαθηηθή ηαπηίδεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε ησλ παξακέηξσλ ηεο δηδαζθαιίαο. ηνρεχεη ζηελ αλάδεημε αξρψλ, θαλφλσλ, 

αμηψλ, κεζφδσλ, ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππμίδα γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη κέζσ απηψλ ζα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε. 

Κιάδν ηεο γεληθήο δηδαθηηθήο απνηειεί ε εηδηθή δηδαθηηθή, πνπ θαηαπηάλεηαη κε ηελ 

ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΔΔΑ), δειαδή καζεηψλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο θαη 

πξνζαξκνγήο εμαηηίαο ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. Δπηρεηξεί λα αλαδείμεη κνληέια δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, πνπ εληζρχνπλ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ κε ΔΔΑ (Γξνζηλνχ, 2014). 

2.3 Η δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, δηαθνξνπνίεζε ζε άηνκα κε απηηζκό, δηδαζθαιία 

ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. 

Παξφηη  ν γεληθφο ζθνπφο ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο είλαη ε εζηθνπνίεζε θαη 

ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ, κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, ε γεληθή δηδαθηηθή, φπσο απηή 

νξίδεηαη ζηελ πξάμε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα, δελ αλαγλσξίδεη ηηο δηαηνκηθέο θαη 

ελδναηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ. Η δηαθνξνπνίεζε ινηπφλ έγθεηηαη πσο ζηελ εηδηθή 

δηδαθηηθή γίλνληαη παξεκβάζεηο – πξνζαξκνγέο ζην πεξηβάιινλ κάζεζεο, ηα πξνγξάκκαηα, 

ηηο ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

θάζε παηδηνχ (Υξεζηάθεο, 2011, ζζ. 23-24). 
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Μηα πεξηνρή δεμηνηήησλ φπνπ ζηα  απηηζηηθά παηδηά είλαη πνιχ εκθαλήο ε δηαθνξά ηνπο 

απφ ηα θπζηνινγηθά είλαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηελ ηθαλφηεηα 

πξνζαξκνγήο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Η ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ζπλεξγάδεηαη κε 

άιινπο, ή ην θαηλφκελν λα νξγίδεηαη εχθνια φηαλ πηέδεηαη, ην πσο αληηδξά φηαλ ηα πξάγκαηα 

δελ πάλε θαιά γηα απηφ, ην πσο ιεηηνπξγεί θαη ζπκπεξηθέξεηαη φηαλ αληηκεησπίδεη αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο απφ γνλείο, ζπκκαζεηέο, ή  δαζθάινπο, είλαη φια απηά ζέκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ 

θαλνληθή ή ειιηπή αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ. Η θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή θαη δεμηφηεηα είλαη πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο πνπ εμεηάδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε, 

γηαηί επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απνδνρή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ην βαζκφ 

σθέιεηαο πνπ εηζπξάηηεη ην παηδί. Οη εθπαηδεπηηθνί παξάιιεια κε ην εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα (εθπαηδεπηηθφ) πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ παξεκβάζεηο θαη λα εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ηδηαίηεξα ησλ επηζεηηθψλ, θαη λα 

εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα. Γηα λα εθηηκεζνχλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πιεξνθνξίεο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ θαη εηδηθψλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παηδί. Με ηελ παξαηήξεζε κεηά, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

λα θαηαγξάθεη, λα αλαιχεη,  λα θαηαιαβαίλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη λα νξίδεη ην 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία, ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο πνπ είλαη απνδεθηέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ηελ θνηλσληθνπνίεζε ή αθφκα θαη ηελ 

δηαηαξαγκέλε ζπκπεξηθνξά φπσο εθξήμεηο ζπκνχ, επηζεηηθφηεηα ζε άιινπο ή 

απηνηξαπκαηηζκνί. (Υξεζηάθεο, 2011, ζζ. 216-219). Η πλνδηλνχ ζην έξγν ηεο Ο Παηδηθφο 

Απηηζκφο πνπ αλαθέξζεθε  πην πάλσ, κεηαμχ άιισλ πξνζέγγηζε ζεξαπεπηηθά απηηζηηθφ παηδί 

γηα λα ηνπ κεηαδψζεη βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, μεθηλψληαο πξψηα απφ ηελ απάιεηςε 

ησλ αλεπηζχκεησλ επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ. Σν παηδί απηφ αθφκα θαη ζην απιφ παηρλίδη  

θιεηλφηαλ ζηνλ εαπηφ ηνπ, είρε ερνιαιία, επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηεξενηππίεο. ηγά-

ζηγά ην παηδί εκπινχηηζε κε άιια απιά ζηνηρεία ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ, εμέιημε ζηαδηαθά ηελ  

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ, θαη έιεγε πεξηζζφηεξεο ιέμεηο. Άξρηζε ζηγά-ζηγά λα αλαπηχζζεη 

πεξηζζφηεξε αιιειεπίδξαζε ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία, ζην ζρνιείν, αιιά θαη γεληθφηεξα 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, ψζπνπ ηειηθά ζπκκεηείρε φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπινχηηζε ην ιεμηιφγην ηνπ, ελψ γηλφηαλ ζπλερψο απνδεθηφο απφ ηνπο 

άιινπο. Βαζηθφο ππιψλαο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ήηαλ νη ζηξαηεγηθέο ηνπ ζεξαπεπηή – 

εθπαηδεπηή θαη ν ζεζκφο – ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη κε ην παηδί ζε ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη 
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απνδνρήο. (πλνδηλνχ, 2010, ζζ. 59-93). ια ηα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα εζηηάδνπλ είλαη ε 

δηδαζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηα απηηζηηθά παηδηά, 

επεηδή εθεί παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή. 

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα εηδηθήο αγσγήο έρνπλ ζθνπφ λα πεξηγξάςνπλ αλαιπηηθά θαη 

εμεηδηθεπκέλα, πξνζεγγίζεηο  απνθιεηζηηθά γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ . Έλαο ηξφπνο γηα λα 

θαηαθηήζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηα απηηζηηθά παηδηά είλαη ην λα ηνπο δίλνληαη θίλεηξα 

θαηάιιεια θαη εληζρπηέο γηα θάζε θνηλσληθή επαθή θαη ζρέζε νη νπνίεο ζα πξνζειθχζνπλ κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ην παηδί. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν δάζθαινο πξέπεη λα 

ζρεδηάδεη θαη δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηελ ηάμε έηζη 

ψζηε λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη λα ηνλ θάλνπλ λα πάξεη ηελ πξσηνβνπιία 

λα αληηδξάζεη θαη λα δεηήζεη ζπκκεηνρή, ζέκαηα πνπ δείρλνληαη θαη ζην ΑΓΔΠΔΑΔ κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Γξνζηλνχ, 2014). 

 

2.4  Σν ΑΓΔΠΔΑΔ 

Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ), απνηειεί κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ. Πεξηιακβάλεη πέληε θάζεηο: ηεο ζπζηεκαηηθήο 

εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο, ηεο άηππεο παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ δφκεζεο 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, ηεο πινπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο. Δπηρεηξεί λα ππνζηεξίμεη βησκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη λα αλαδείμεη ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή 

θαη δηδαθηηθή δηδαζθαιίαο, ηα κνληέια ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο γηα ηελ δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πξψηε Φάζε ηεο ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο 

θαηαγξάθεηαη ην αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή. ην αηνκηθφ 

ηζηνξηθφ αλαθέξεηαη ε ειηθία, ε ηάμε πνπ θνηηά, δηάθνξεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηνηρεία γηα ην ραξαθηήξα ηνπ, νη θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα ή νη ζηφρνη ηνπ γηα ην κέιινλ. 

Δπίζεο γλσκαηεχζεηο θαη αμηνινγήζεηο, ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη φηη έρεη λα θάλεη ζρεηηθά κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο ηνπ, ε αμηνιφγεζε ηνπ απφ ηα ΚΔΓΓΤ κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνπο 
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γλσζηηθνχο ηνκείο πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιία. Αλαθέξεηαη επίζεο ην αίηεκα ηνπ γνλέα, νη 

δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ν βξαρππξφζεζκνο, κεζνπξφζεζκνο θαη καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο. 

ηελ Γεχηεξε Φάζε, ηελ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε, εμεηάδεηαη ηη είλαη ηθαλφο λα 

θάλεη ν καζεηήο κε ηελ ρξήζε πηλάθσλ, ζρεδηαγξακκάησλ, επηπέδσλ, ζηελ πεξηνρή ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, δειαδή ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. Χο πξνο ην ΠΑΠΔΑ ε κεζνδνινγία ηεο 

παξαηήξεζεο εζηηάδεηαη ζηηο πέληε πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο 

θάζε πεξηνρήο δειαδή ηελ καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξνεπαγγεικαηηθή 

εηνηκφηεηα. ηελ πεξηνρή ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ φπνπ εκπεξηέρνληαη ε γιψζζα, 

ε πεξηνρή ηεο εηνηκφηεηαο, νη δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ θαη ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

καζεηή. Σέινο ζηε πεξηνρή ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη 

αληηιεπηηθέο θαη κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο, ν γξαθηθφο ρψξνο, ε αλαγλσζηηθή ιεηηνπξγία, νη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. 

ηελ Σξίηε Φάζε πεξηιακβάλεηαη έλα ζρέδην δφκεζεο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε 

ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε θαηάξηηζεο εμαηνκηθεπκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ 

παξαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δνκήζεη ηελ εμαηνκίθεπζε, αιιά θαη ηελ παξνρή 

δπλαηφηεηαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα μέξεη θάζε ζηηγκή ηη έρεη δηδάμεη, ζε πνην επίπεδν έρνπλ 

θαηαθηεζεί νη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ν ζηφρνο πνπ δηδάρζεθε θαη ηη πξέπεη αθφκε λα 

θάλεη γηα ηελ θαιχηεξε επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο. ε έλα έληππν πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ καζεηή, γξάθνληαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ν ρψξνο παξέκβαζεο 

θαη δηδαθηηθήο εξγαζίαο, ν δηδαθηηθφο ζηφρνο, ε θαηαγξαθή ησλ γεληθψλ ελνηήησλ ηνπ 

ΠΑΠΔΑ πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηα παηδαγσγηθά πιηθά, νη 

ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, ηα 

θξηηήξηα επηηπρίαο θαη ε ακνηβή. 

ηελ Σέηαξηε Φάζε ηεο πινπνίεζεο πεξηιακβάλνληαη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζην έληππν θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο πνπ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ καζεηή. 

Υξεζηκνπνηείηαη ην αγαπεκέλν αληηθείκελν ηνπ καζεηή πνπ ηνλ θηλεηνπνηεί ζεηηθά ζε ζρέζε 

κε εκάο θαη ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Καηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ε δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο. Πξνζδηνξίδνληαη νη αηζζήζεηο πνπ θηλεηνπνηνχληαη θαη πεξηγξάθεηαη ε 
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δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή ελέξγεηα πνπ κέζσ απηήο πξνζδνθνχκε ηελ εκπέδσζε ηνπ 

αλαθεξφκελνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε θαηά ηε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε εθ κέξνπο ηνπ καζεηή θαη ε απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πηπρψλ κε βάζε ηε δηαθνξνπνηεκέλε παξέκβαζε 

θαη ησλ θαηάιιεισλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε πεξαηηέξσ παξέκβαζε. Με 

βάζε ηηο αξρέο αλάιπζεο έξγνπ ν ζηφρνο γίλεηαη ζε κηθξά βήκαηα. Κάζε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ππνζηεξίδεη κφλν έλα βήκα απφ ηε ζεηξά ησλ βεκάησλ, επεηδή είλαη δχζθνιν 

πνιιέο θνξέο νη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη έλαο δηδαθηηθφο ζηφρνο λα δηδαρηνχλ φιεο καδί. 

Δπίζεο ην θάζε βήκα κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκέιην γηα ην ηεξαξρηθά δπζθνιφηεξν επφκελν 

βήκα. 

ηελ Πέκπηε Φάζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαηαγξάθνληαη ε πξφνδνο ηνπ 

καζεηή θάζε θνξά πνπ ηειεηψλεη ε δηδαζθαιία ελφο δηδαθηηθνχ ζηφρνπ. Μεηά ην ηέινο κηαο 

ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, ν δάζθαινο πξέπεη λα μέξεη αλ ν καζεηήο έρεη θαηαθηήζεη ηελ 

δεμηφηεηα πνπ  δηδάρηεθε. Μέζα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία γίλεηαη ε επαλαηξνθνδφηεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. ηελ θαηαγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ γηα ηελ νξγάλσζε 

αηνκηθνχ θαθέινπ ηνπ καζεηή λα ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ πξσηφθνιια/κέζα, φπσο  ην 

έληππν αμηνιφγεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ε απηφ πξνζδηνξίδεηαη 

ε εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο παξέκβαζεο, ε  ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θαη 

ηέινο θαηαγξάθεηαη ε επάξθεηα, ν βαζκφο νινθιήξσζεο, ε απηνλφκεζε θαη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ βίσκα ηνπ καζεηή. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε έρεη ην έληππν 

θαηαγξαθήο δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο φπνπ ππάξρεη ε εκεξνκελία θαηαγξαθήο, ε 

αιιειεπίδξαζε παηδηνχ-εθπαηδεπηηθνχ, ε θαηαγξαθή ζχληνκσλ ζρνιίσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ν παηδαγσγηθφο  αλαζηνραζκφο.  ε απηή ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ππάξρεη θαη ην έληππν 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ γνλέα φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα  ιφγηα ηνπ θαη ε αμηνπνίεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

Σν ζρέδην ζηνρεπκέλεο αηνκηθήο δνκεκέλεο εληαμηαθήο δηδαθηηθήο εξγαζίαο, νξίδεηαη κε 

βάζε ηα θξηηήξηα ηεο δνκήο, ηνπ εληαμηαθνχ πιαηζίνπ, ηεο αμηνπνίεζεο ησλ βησκάησλ ηνπ 

καζεηή  κε ΔΔΑ (Γξνζηλνχ, 2014). 

πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη σο ζηνρεπκέλν έλα πξφγξακκα, φηαλ κε βάζε ην επίπεδν 

ηθαλνηήησλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αιιειεπηδξά κε 

απηφλ, θαζνξίδνληαη ζθνπνί (δειαδή πξνζδνθίεο πνπ έρνπκε απφ ηε δηδαζθαιία) θαη 
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δηδαθηηθνί ζηφρνη (βξαρππξφζεζκνη) εληαζζφκελνη ζηελ αλάινγε ελφηεηα (κεζνπξφζεζκν 

ζηφρν) θαη πεξηνρή (καθξνπξφζεζκν ζηφρν). θνπνί θαη ζηφρνη πνπ κε ζαθή, αθξηβή θαη 

ιεηηνπξγηθφ ηξφπν, πεξηγξάθνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο εκπεηξίεο θιπ, πνπ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ θαηαθηεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Υξεζηάθεο, 

2013,ζζ.73-75). Δπίζεο είλαη ζηνρεπκέλν σο πξνο ην ρψξν παξέκβαζεο θαη δηδαθηηθήο 

εξγαζίαο, ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη, ηελ 

θαηαγξαθή ησλ γεληθψλ ελνηήησλ ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηα βήκαηα 

δηδαζθαιίαο, ηα παηδαγσγηθά πιηθά δηδαζθαιίαο, ηα θξηηήξηα επηηπρίαο, ηνλ νξηζκφ ακνηβψλ, 

ηε ζπλεξγαζία κε γνλείο θαη κε  άιινπο εηδηθνχο (Γξνζηλνχ, 2014). 

Οξίδεηαη σο αηνκηθφ έλα δηδαθηηθφ πξφγξακκα, φηαλ βαζίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο, ηηο 

δπζθνιίεο, ηηο αλαπηπμηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  ηνπ θάζε αηφκνπ. Σν ΠΑΠΔΑ, 

βαζηζκέλν ζηε θηινζνθία ηεο απφ απνειηθηνπνίεζεο θαη απφ - θαηεγνξηνπνίεζεο, έρεη 

ζηνηρεία αλνηθηνχ πξνγξάκκαηνο, απνηειψληαο ηε βάζε γηα αηνκηθά δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα 

(Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 27-29). 

ηελ ίδηα ινγηθή εληάζζνληαη ή κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα 

(ΓΔΠ, αιιά θαη ηα ΑΠ). εκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζην αηνκηθφ δηδαθηηθφ πξφγξακκα απνηειεί 

ε επειημία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ κε βάζε ηελ παξαηήξεζε θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Γξνζηλνχ, 2014).  

Οξίδεηαη σο δνκεκέλν έλα δηδαθηηθφ πξφγξακκα φηαλ ε δηαδνρή ησλ νδεγηψλ είλαη 

θαηαλνεηή θαη βαζίδεηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Σα ζηνηρεία ηεο δηαδνρήο είλαη δνκηθά 

ζπλδεδεκέλα, νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο  δεμηφηεηαο  πνπ εληάζζεηαη ζε κία επξχηεξε 

ηεξαξρία δεμηνηήησλ. Βαζίδεηαη ζηε ζπλνιηθή θαη βησκέλε εκπεηξία ηνπ καζεηή κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ απηνλνκίαο ηνπ (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο,Σζαγθαξάθε,Σζηάκαινο,& 

Υξεζηάθεο, 2009). 

Οξίδεηαη σο εληαμηαθφ έλα πξφγξακκα φηαλ πξνεηνηκάδεη ζπζηεκαηηθά ηνλ ππφ έληαμε 

καζεηή, ηνπο γνλείο πνπ αηηνχληαη ηελ έληαμε, αιιά θαη ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ ζα ππνδερζεί ηνλ ππφ έληαμε καζεηή (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο, 

ζρνιηθή ιεηηνπξγία). Έλαο ζηφρνο πνπ πξνυπνζέηεη γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

δηαθνξνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αιιά θαη  ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  κε 

δνκέο θαη άιιεο εηδηθφηεηεο. Έλαο ζηφρνο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή κε ΔΔΑ ζηελ 
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νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ιεηηνπξγψληαο σο αλάρσκα ζηελ θνηλσλία ησλ 

δηαθξίζεσλ πνπ δηνγθψλεηαη θαζεκεξηλά ζε φια ηα επίπεδα. 

 Σα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζηελ ΔΑΔ νξίδνληαη κε βάζε ηε γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξέκβαζε, ηε δηάγλσζε θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ζηε κάζεζε, ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ καζεηή, ζε ζρέζε 

κε ηελ ηάμε  θαη ην εμάκελν θνίηεζεο, ην πξνθίι ηνπ καζεηή, ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί, ην 

ιεηηνπξγηθφ δηδαθηηθφ ζηφρν, ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηηο 

ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο, ηα δηδαθηηθά βήκαηα θαη ηα 

θαηάιιεια πιηθά δηδαζθαιίαο, ηε κνξθή θαη ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο (Γξνζηλνχ, 2014). 

Η δηδαζθαιία ηεο εηδηθήο αγσγήο ζρεηίδεηαη κε ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο, δπζθνιίεο θαη αλάγθεο ηνπ καζεηή, ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηεο δσήο. Η δηδαζθαιία ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη κε βάζε ηα ειιείκκαηα ελφο 

καζεηή ζε καζεζηαθέο θαη αλαπηπμηαθέο δεμηφηεηεο. Η εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, 

ζηνρεχνπλ  ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ κε ΔΔΑ (Υξεζηάθεο, 

2013, ζζ. 31-36). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ΔΑΔ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ην δηδαθηηθφ ηνπ πξφγξακκα  ζε εηήζηα, 

κεληαία, εβδνκαδηαία θαη  εκεξήζηα βάζε (Γξνζηλνχ, 2014). 

Η γλψζε ηνπ πψο ζπληειείηαη ε κάζεζε θαη ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ κε Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο  ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη ζπληειέζεη ζηελ αλαδήηεζε 

δξφκσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ηα παηδηά κε ΔΔΑ ζηε κάζεζε ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ, 

εκπεηξηψλ, ζηάζεσλ θαη  γλψζεσλ. 

Μεξηθέο αξρέο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε ζνβαξέο 

δπζθνιίεο κάζεζεο είλαη ε αξρή ηεο επνπηείαο, ε παηδνθεληξηθή αξρή, ε εγγχηεηα ζηε δσή, ε 

εκπέδσζε θαη ε άζθεζε (Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 31).  

Σα θχξηα κνληέια δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα άηνκα κε ΔΔΑ είλαη ην κνληέιν ησλ 

δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη ην κνληέιν ηεο αλάιπζεο έξγνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

κνληέινπ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ είλαη  ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο χιεο πνπ δηδάζθεηαη θαη 

ε ζχλδεζε κε ηε δσή. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ ηεο αλάιπζεο έξγνπ είλαη ε βήκα – 
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βήκα πξνζέγγηζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ θη αλάιπζε ηνπ ζε κηθξά βήκαηα (Υξεζηάθεο, 2013, 

ζ. 157). 

Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε φηη αθνξά ηε δηαδξαζηηθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ αλαδείμεη ην κνληέιν ηεο δηαπξνζσπηθήο κάζεζεο  (Γξνζηλνχ, 

2009) πνπ είλαη ζρεδφλ ίδην κε ηε κέζνδν ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο (Υξεζηάθεο, 2013). Ο 

εθπαηδεπηηθφο αξρηθά εθηειεί καδί κε ην παηδί ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηαδηαθά αθνχ κεηψζεη 

ηελ εκπινθή ηνπ θαη ην παηδί απνθηήζεη εκπηζηνζχλε, απηνλνκείηαη  κε ηελ πξννπηηθή 

γελίθεπζεο ζηε δσή. 

Χζηφζν ε δηδαθηηθή εξγαζία δελ είλαη κηα απιή ηππηθή δηαδηθαζία, ε νπνία φηαλ 

ηεξνχληαη αξρέο, ζηξαηεγηθέο, κέζνδνη θιπ, αθφκε θαη κέζσ ελφο ΑΓΔΠΔΑΔ, θαηαιήγεη 

πάληνηε ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη φρη κφλν 

θαηαξηηζκέλνο θαη έκπεηξνο αιιά λα έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο πξνζσπηθή 

επάξθεηα, θαηαλφεζε, ππνκνλή, επηκνλή, θαξηεξηθφηεηα, θαληαζία, επξεκαηηθφηεηα, 

αηζηνδνμία, ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δσή θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αηζζήκαηα αιηξνπηζκνχ θαη 

δηάζεζεο πξνζθνξάο ζηνλ άλζξσπν (Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 263-264). Γηαθνξεηηθά 

ειινρεχνπλ θίλδπλνη φπσο απηφο ηεο πξνβνιηθήο παληνδπλακίαο πνπ ραξαθηεξίδεη θάπνηνπο 

εηδηθνχο νη νπνίνη κεηαθξάδνπλ φια ηα παξαπάλσ θαηά ην δνθνχλ, καθξηά απφ ηηο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ (Γξνζηλνχ, 2014) 

2.5. Ο ξόινο θαη ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ΔΑΔ 

Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο αλαδεηθλχεη πνιχπιεπξα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ΔΑΔ, αιιά θαη κε ηηο ζηάζεηο ηνπο ζηα απηηζηηθά 

παηδηά ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ έξεπλα καο, αθφκα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

δηαζέηνπλ έζησ κηα ειάρηζηε πξνυπεξεζία. Σν έξγν ηνπο είλαη δχζθνιν, θαη  πξνηηκφηεξν 

είλαη απφ ηε κεξηά ηνπο λα δίλνπλ κελχκαηα απνδνρήο θαη φρη απφξξηςεο θαη απνηπρίαο. Η 

ζηάζε ηνπο απηή κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ηνπο γνλείο, ηηο 

γεληθφηεξεο πεπνηζήζεηο, ηνπο ζπλνκήιηθνπο ησλ παηδηψλ, ηηο νκάδεο αλαθνξάο, ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηα ΜΜΔ. (Park et al ,  (2010)). Κχξην ξφιν θπζηθά παίδνπλ θαη νη εθάζηνηε 

ςπρνινγηθνί παξάγνληεο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ζηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξεηο 

ζπληζηψζεο: ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ηηο  ζπκπεξηθνξηζηηθέο. ζνλ αθνξά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φηαλ απηέο νη ηξεηο ζπληζηψζεο είλαη αξλεηηθέο, ηφηε κπνξεί λα επεξεάδνληαη 

ζε θάπνην βαζκφ θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ καζεηή κε απηηζκφ, ε απηoεηθφλα θαη ε επίδνζε ηνπ 
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θπζηθά. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη αθνχζηα ιφγσ έιιεηςεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο θαη 

επηκφξθσζεο, γη' απηφ πξνηείλεηαη ζπλέρεηα ε δεκηνπξγία θαη ε ελίζρπζε λέσλ πξνγξακκάησλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη θαηάξηηζεο. Η δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θαζψο νη αληηιήςεηο, νη ζηάζεηο θαη νη γεληθνί ρεηξηζκνί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα 

ζηηγκαηίζνπλ ην παηδί κε απηηζκφ κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ηξφπν.  

Η ςπρηθή ηνπ πγεία, ε νκαιή ελζσκάησζε ηνπ, ε αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ε 

ζχλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζηεξίδνληαη ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γη' απηφ, θαζήθνλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, λα εληζρχζνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπο κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο απηνεηθφλαο ηνπο. Γηαθνξεηηθά ε 

αξλεηηθή αληηκεηψπηζε πξνο απηά ζα πξνθαιέζεη δπζθνξία θαη ζχγρπζε  ζηα παηδηά θαη  ζηνλ 

ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γη' απηφ είλαη απαξαίηεηα ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη 

θαηάξηηζεο ψζηε νη δάζθαινη ΔΑΔ λα έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη 

ηερληθέο. (Park  et all ,2010). 

ε κηα άιιε έξεπλα πνπ αλαθέξεηαη  ζηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα παηδηά 

κε απηηζκφ, θαη θαηά πφζν απηή αιιάμεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ βξέζεθαλ δηαθνξεηηθά 

πνξίζκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θχιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην πιαίζην, ηελ εκπεηξία, ηελ 

ειηθία θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ. (Park & Chitiyo, 2010). 

      Σα απνηειέζκαηα απηά έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζην δεκνηηθφ έρνπλ ηελ πην ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζε απηά ηα παηδηά, ελψ φζν κεγαιψλνπλ  βαζκίδεο  έρνπλ νινέλα θαη ιηγφηεξν 

ζεηηθή ζηάζε. Δπηπιένλ νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πην ζεηηθή θαη επλντθή ζηάζε ζε 

αληίζεζε κε ηνπο άληξεο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο. Αξρηθά είλαη νη 

δάζθαινη άλσ ησλ 65 εηψλ πνπ έρνπλ  ηε ιηγφηεξν επλντθή ζηάζε, απηνί ησλ 20 κέρξη  35, θαη 

απηνί  ησλ 46 κέρξη 55 πνπ έρνπλ πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο. Μάιηζηα, ε ζηάζε δελ επεξεάδεηαη απφ 

ην κήθνο ηεο εκπεηξίαο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ δηδαζθαιία. Φπζηθά, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα ηνλ 

απηηζκφ θαη ζε απηνχο πνπ δελ είραλ παξαθνινπζήζεη πνηέ. Αληίζεηα, θακία δηαθνξά δελ 

εληνπίζηεθε ζε απηνχο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη κφλν έλα ζεκηλάξην θαη ζε απηνχο πνπ δελ 

παξαθνινχζεζαλ πνηέ. 
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Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο έδεημαλ φηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ είραλ ζην ζρνιείν ηνπο ηκήκα έληαμεο ήηαλ ζαθψο πην επλντθή απφ απηνχο πνπ έπξεπε λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο κφλνη ηνπο ρσξίο θάπνηα βνήζεηα εηδηθνχ ή έζησ θάπνηνπ 

ελδεηθηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Βεβαίσο, ηνλίδεηαη πσο ε έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο νδεγεί ζε αξλεηηθέο ζηάζεηο απφ ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ. κσο είλαη θαη ινγηθφ 

πσο νη  άλζξσπνη πνπ έρνπλ θάπνην θίιν κε εηδηθέο αλάγθεο λα είλαη πνιχ πην ζεηηθνί θαη  

εμνηθεησκέλνη κε ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο. ζνλ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην 98% είρε 

θάπνηνπ είδνπο ζρέζε κε απηά ηα παηδηά ελψ κφιηο ην 2% δελ είρε θακηά απνιχησο επαθή. 

Μάιηζηα, ην 73% είρε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Ιδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νκαιή έληαμε ηνπο παίδεη ε πίζηε θαη ε βεβαηφηεηα ησλ δηεπζπληψλ φηη 

ηα παηδηά απηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελζσκαησζνχλ θαη λα θαηέρνπλ  ηζφηηκεο ζέζεηο κε 

ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. πσο ήδε αλαθέξακε νη δάζθαινη ζην δεκνηηθφ έρνπλ πην 

ζεηηθή θαη επλντθή ζηάζε, θαζψο πεξλνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

παηδηά, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην γπκλάζην θαη ην ιχθεην. Η επαθή ηνπο είλαη πην ζπρλή, 

πην ζηελή θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δάζθαιν λα δαπαλήζεη πνιχ ρξφλν θαη ηε κέγηζηε 

πξνζπάζεηα, ψζηε λα πιεζηάζεη ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ, λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη 

λα ζπλεξγαζηνχλ νκαιά . (Park & Chitiyo, 2010). 

2.6 Η ζθνπηκόηεηα ηεο έξεπλαο 

Η κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ν ηνκέαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηα απηηζηηθά παηδηά θαη ε 

εθκάζεζε ηνπο, επεηδή ρσξίο απηέο δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηελ βαζηθή  θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή αιιά θαη απνδνρή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, απνηειεί  

αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο έξεπλαο. 

Μηα άιιε  αλαγθαηφηεηα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα πνξίζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

επηρεηξεζεί λα εμαρζνχλ ζα ρξεζηκεχζνπλ ίζσο φρη κφλν ζηα απηηζηηθά παηδηά, αιιά θαη ζε 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εηδηθνχο, θαη ηδίσο ν ηξφπνο πνπ γίλνληαη φια απηά κέζα απφ ην 

ΑΓΔΠΔΑΔ, θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ. 

Τπνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

 Η πξψηε ππφζεζε ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

(Γξνζηλνχ, 2014) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ 

ελφο εθήβνπ κε ΓΑΦ ζε ΔΔΔΔΚ.  
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Η δεχηεξε ππφζεζε εμεηάδεη  ηελ βνήζεηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ έληαμε θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ , θαη ε ηξίηε ππφζεζε δηεξεπλά  ηελ 

ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ καζαίλεη ν καζεηήο ζηελ απάιεηςε ησλ 

αληηθνηλσληθψλ ή αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ (Υξεζηάθεο, 2011, ζζ. 27-29). 

 

 

 

 

 

                                                                

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  

Σν Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο  ΠΑΠΔΑ  έρεη 

ζαλ ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα λα ηα βνεζήζεη 

λα βειηησζνχλ ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, αηζζεηηθά θαη εζηθά, ζην 

επίπεδν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, γηα λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην κέζα ζε ζπλζήθεο 

ηζνηηκίαο, ειεπζεξίαο, ηζφηεηαο, αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, θάηη πνπ  

αλήθεη ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ε ρψξα καο (Γξνζηλνχ, 2009). Η 

κεζνδνινγία γηα ηελ έξεπλα είκαη κεηθηή θαη απνηειείηαη απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα. Δζηηάδεη ζηε θαηαλφεζε ηεο πεξίπησζεο ελφο καζεηή ηνπ ΔΔΔΔΚ Νέαο Μάθξεο 

πνπ γίλεηαη κε εθηεηακέλεο παξαηεξήζεηο θαη αλάιπζε ζην θπζηθφ πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 35).  Να ζεκεησζεί φηη ν δεθαεπηάρξνλνο  καζεηήο εθηφο απφ 

ηνλ απηηζκφ έρεη λνεηηθή αλαπεξία απξνζδηνξίζηνπ βαξχηεηαο θαη εθδειψλεη επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζε αξαηά δηαζηήκαηα αιιά  επηθίλδπλεο γηα απηφλ θαη ηνπο άιινπο 

1. Μειέηε πεξίπησζεο – ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε . 

Οη κέζνδνη έξεπλαο απνηεινχλ ηερληθέο ή εξγαιεία πνπ ζπιιέγνπλ εκπεηξηθά δεδνκέλα 

είηε πνζνηηθά είηε πνηνηηθά. Οη πνζνηηθέο ηερληθέο βαζίδνληαη ζε δείγκαηα  κε ηα νπνία 

παξάγνληαη ζηαηηζηηθά πνξίζκαηα ηα νπνία κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε, ελψ νη πνηνηηθέο 
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ζπληζηψληαη θπξίσο ζηε κειέηε πεξίπησζεο, θαζψο ζηελ εηδηθή αγσγή ην θάζε έλα 

πξφγξακκα είλαη μερσξηζηφ θαη εμαηνκηθεπκέλν επεηδή είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο εηδηθέο 

καζεζηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά. Άξα  νη φξνη «πνζνηηθή» 

ή «πνηνηηθή» έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα είδε δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιεγνχλ . Δθείλν πνπ έρεη 

ζεκαζία είλαη ν ηξφπνο πνπ ζα εθαξκφζεη ηηο κεζφδνπο ν νπνίνο  θαζνξίδεηαη απφ ην 

παξάδεηγκα πνπ πηνζεηεί ν θάζε εξεπλεηήο. (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 233-262) Η 

παξνχζα έξεπλα είλαη κηθηή, πεξηέρεη κειέηε πεξίπησζεο, έρεη πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο, 

φπσο ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ε ζπλέληεπμε εκπιεθνκέλσλ αηφκσλ κε ην καζεηή, θαη 

πνζνηηθέο κεζφδνπο φπσο ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο 

βαζίζηεθε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ κε έκθαζε ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 2014) 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο,Σζαγθαξάθε,Σζηάκαινο,& Υξεζηάθεο, 2009). Η επηινγή ησλ ζηφρσλ 

δηακνξθψζεθε κε βάζε ηα πην δπλαηά ειιείκκαηα ηνπ καζεηή. Μεηά απφ ζπζηεκαηηθή 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη κε βνήζεηα απφ ηηο ιίζηεο ειέγρνπ βαζηθψλ δεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) 

θάλεθε θαη ν ζηφρνο ν νπνίνο εζηηάδεη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Δηδηθφηεξα, ν καζεηήο λα 

κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί   ζχκβνια - εηθφλεο γηα λα επηθνηλσλεί θαη λα εθθξάδεη ηηο επηζπκίεο,  

ηηο  αλάγθεο ηνπ θαη λα ηηο πινπνηεί. Πξνεγήζεθε ε  άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) 

ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο, ηελ αξρηθή,  ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή. Η αξρηθή 

παξαηήξεζε έγηλε ζηηο 10 – 12 – 2014, ηξεηο εβδνκάδεο πεξίπνπ κεηά ηελ αξρηθή επίζθεςε, κε 

ηελ νπνία δηαηππψζεθε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη νη ππνζέζεηο ζην κεγαιχηεξν ηνπο 

ζχλνιν, πνπ αθνξνχζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ζηελ εθκάζεζε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Η ελδηάκεζε παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 – 01 – 2015, 

ηέζζεξηο εβδνκάδεο πεξίπνπ κεηά ηελ πξψηε παξαηήξεζε, φπνπ κειεηήζεθαλ νη ΑΠΑ γηα λα 

ζρεδηαζηεί ε  ηξίηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, θαη λα δνθηκαζηνχλ  κέξε ηεο ηέηαξηεο θάζεο, 

δειαδή ε πινπνίεζε δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Η ηειηθή παξαηήξεζε έγηλε ζηηο 20 – 02 – 2015, 

ηέζζεξηο  πεξίπνπ εβδνκάδεο κεηά ηελ ελδηάκεζε, φπνπ θαη αλαπηχρζεθε ε πέκπηε θάζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. 

Ατομικό ιςτορικό: 

Ο Λευτζρθσ (Λ) είναι μακθτισ του ΕΕΕΕΚ Παμμακάριςτοσ Νζασ Μάκρθσ με αυτιςμό. Δεν ζχει 

προφορικό λόγο και ςυχνά ξεςπάει ςε βίαιεσ αντικοινωνικζσ ι επικετικζσ ςυμπεριφορζσ προσ τουσ 

άλλουσ και τον εαυτό του. Είναι ψθλόσ, εφςωμοσ και δφςκολα ςυγκρατείται όταν ξεςπάει, ςυνικωσ 
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ςπάει όλα τα αντικείμενα ςτθν τάξθ, και πθγαίνει κυρίωσ ςτα τηάμια των παρακφρων ι τθσ πόρτασ, 

τα οποία επειδι ζχει ςπάςει επανειλθμμζνα με γυμνά χζρια, θ διευκφντρια του ςχολείου τα ζχει 

αντικαταςτιςει με πλαςτικά. Θ  ματιά και θ προςοχι του ςυνικωσ όταν κατευκφνεται ςε πρόςωπα 

δεν ζχει τισ περιςςότερεσ φορζσ επικοινωνιακό ςκοπό. Μερικζσ φορζσ επιδεικνφει αρνθτικό 

ςυναίςκθμα που κλιμακϊνεται και ςυνοδεφεται από μεγάλα ξεςπάςματα κυμοφ, ενϊ το βλζμμα του 

τθ ςτιγμι τθσ δυςλειτουργίασ είναι απλανζσ και το πρόςωπο του ανζκφραςτο. Θ επικοινωνιακι του 

πρόκεςθ ζχει ςκοπό να ικανοποιιςει τισ προςωπικζσ του ανάγκεσ. Ηθτάει  χρθςιμοποιϊντασ τθ ματιά 

του και ςωματικζσ χειρονομίεσ για να αποκτιςει επικυμθτά αντικείμενα, δραςτθριότθτεσ, και 

πθγαίνει  ςυχνά ςτθν τουαλζτα όχι μόνο για τθν φυςικι του ανάγκθ αλλά και για να εκτονϊςει τθν 

ςεξουαλικότθτα του. 

Οικογενειακό ιςτορικό: 

Ο Λ. είναι παιδί από τον δεφτερο γάμο τθσ μθτζρασ. Ο πατζρασ είναι ςυνταξιοφχοσ αςτυνομικόσ και 

δείχνει ότι είναι ο αρχθγόσ τθσ οικογζνειασ  που βάηει τουσ όρουσ και τα όρια ενϊ φαίνεται να είναι 

υπερπροςτατευτικόσ με τον Λ. 

Η κεηέξα είπε φηη αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ηνπ ζπδχγνπ ηεο ηψξα πνπ  έρεη πάξεη ζχληαμε 

λα βγαίλεη ηα απνγεχκαηα ζην θαθελείν κε ηνπο θίινπο ηνπ. Η κεηέξα επίζεο είπε φηη ν Λ. 

είλαη  «θνιιεκέλνο» καδί ηεο θαη φηη πξέπεη λα «μεθνιιήζεη». Κάπνηα ζηηγκή ε κεηέξα έζεζε 

έλα αίηεκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Λ. θαη αλέθεξε φηη ν Λ. βάδεη 

ζπρλά ην ρέξη ηνπ  κέζα απφ ην παληειφλη. ηαλ απηφ ζπκβαίλεη ν παηέξαο ηνλ αγξηνθνηηάδεη 

θαη ην παηδί ζηακαηάεη αιιά γειάεη ζαλ λα θάλεη ζθαλδαιηά, πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη  φηη ίζσο   

θαηαλνεί πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ είλαη θνηλσληθά απνδεθηή. 

ζν αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Λ.  ν παηέξαο κνπ είπε φηη πνιιέο θνξέο ην παηδί 

νξηνζεηείηαη κφλν κε κία απζηεξή καηηά ηνπ παηέξα, ελψ ε κεηέξα φηαλ κέλεη κφλε  ηεο ζην 

ζπίηη δχζθνια ηνλ νξηνζεηεί. Μνπ είπαλ φηη ην θαινθαίξη ηνπο είλαη πην εχθνιν λα νξηνζεηνχλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηί έρνπλ πεξηθξαγκέλε απιή φπνπ Λ. βγαίλεη εθεί θαη εθηνλψλεηαη. 

«Σν ρεηκψλα κεξηθέο θνξέο ζην ζπίηη ηξειαηλφκαζηε.» Μνπ είπε ραξαθηεξηζηηθά ε κεηέξα. 

ια απηά ηα αληηιήθζεθα πεξηζζφηεξν απφ ην γεληθφ θιίκα ηεο ζπδήηεζεο, ρσξίο λα 

κπνξψ λα εμάγσ αξθεηά ζπκπεξάζκαηα , φκσο θάλεθαλ θαηαξρήλ πξφζπκνη θαη νη δχν γηα λα 

ζπλεξγαζηνχκε θαη λα επηθνηλσλνχκε φζν ζα θάλσ ηελ πξαθηηθή, θη απηφ λνκίδσ ήηαλ κηα 

θαιή αξρή. 
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ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Λ. κνπ είπε φηη ηνλ πήγαηλε δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ζην «Πεξηβνιάθη» ην νπνίν ήηαλ έλαο ρψξνο γηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε κε   παξνπζία 

ςπρνιφγνπ θαη εηδηθνχ πξνζσπηθνχ. Δθηφο απφ απηφ πεγαίλεη ζηνλ παλειιήλην ζχιινγν 

αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΑΛΜΑ, θαη ηέινο κία θνξά ηελ εβδνκάδα ζην ζχιινγν «Αγάπε 

θαη Διπίδα» ηνλ νπνίν έρνπλ ηδξχζεη νη γνλείο ηνπ Λ. καδί κε άιινπο γνλείο. 

ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη  ε κεηέξα κνπ είπε φηη ν Λ. γεληθά 

απηνεμππεξεηείηαη. Σν κπάλην ηνπ ην θάλεη κε βνήζεηα θαη είλαη θάηη πνπ ηνλ εξεκεί πνιχ. 

Σνπ αξέζεη πνιχ ην ζηνιηζκέλν Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν. Σνπ αξέζεη ε ηειεφξαζε θαη 

ηξειαίλεηαη γηα βφιηεο κε ην ακάμη. Σέινο, φηαλ λεπξηάζεη ζέιεη λα ζπάζεη θαη λα πεηάμεη 

πξάγκαηα. Δπίζεο πεγαίλνπλ  φινη καδί δηαθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε εθηφο φηαλ ν Λ. πάεη 

κφλνο ηνπ  θαηαζθήλσζε. 

ρνιηθφ ηζηνξηθφ: 

Ο Λ. ηα θαηαθέξλεη ζηηο ηαπηίζεηο, ηελ αληηζηνίρηζε θαη ηα πάδι. Αλαγλσξίδεη βαζηθά 

ρξψκαηα θαη ζρήκαηα, ελψ θφβεη, θνιιάεη θαη έρεη ζρεηηθά θαιή ιεπηή θηλεηηθφηεηα, κε απηά 

ηα αληηθείκελα. Γελ ηνπ αξέζεη θαη πνιχ λα δσγξαθίδεη, θαη θξαηάεη άγαξκπα  ην καξθαδφξν. 

Υξεζηκνπνηεί κε δπζθνιία ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, ην GO TALK 20 + (κε 

ήρν) ΜΑΚΑΣΟΝ θαη PECS κε ζχκβνια - εηθφλεο, θάηη πνπ είλαη ζε δηαδηθαζία εθκάζεζεο, 

θαη απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ήζεια λα ηνλ αλαιάβσ θαη  λα θάλνπκε πξαθηηθή 

εθαξκνγή  φπνηε καο  δίλεηαη ε επθαηξία. 

Ο Λ.  θαηαλνεί ιίγεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, 

φπσο επίζεο γλσξίδεη αληηθείκελα θαη ελέξγεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ θαη θαηαλνεί απιέο  

πξνθνξηθέο εληνιέο ή εθθξάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο. Αληαπνθξίλεηαη ζε πξνηάζεηο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ άιισλ, φκσο ε αληαπφθξηζε ηνπ δελ είλαη πάληα ζηαζεξή θαη δελ έρεη 

δηάξθεηα. Υξεηάδεηαη ζπλερφκελεο παξνηξχλζεηο γηα λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηελ 

αιιειεπίδξαζε. Γελ ρξεζηκνπνηεί απζφξκεηε ελαιιαγή καηηάο αλάκεζα ζην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαη ηνλ ζχληξνθν επηθνηλσλίαο ηνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εζηηάδεη 

έληνλα ή ζην αληηθείκελν ή ζην ζχκβνιν επηθνηλσλίαο.                                                                            

ρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε αληηιακβάλεηαη αξθεηέο έλλνηεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηνπ θαη κπνξεί λα εθηειέζεη έσο θαη δχν εληνιέο κε ζπλερή θαζνδήγεζε. ε νκαδηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη κνηξάδεηαη  ηα 

παηρλίδηα θαη ην θαγεηφ, θάηη πνπ κνπ έθαλε ζεηηθή εληχπσζε απφ ηελ πξψηε κέξα. Γεληθά 

είλαη ππάθνπν παηδί ελψ αθφκα θαη φηαλ θνπξάδεηαη ή βαξηέηαη θαη ζεθψλεηαη απφ ηελ 

θαξέθια, κφιηο ηνπ ην δεηήζσ επηζηξέθεη. Μεξηθέο  θνξέο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπαιέηα  ζαλ 

απφδξαζε απφ ην κάζεκα. Σν κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Λ. είλαη ην ρακφγειν κε έληνλεο 

γθξηκάηζεο. πλήζσο επηθεληξψλεηαη ζε αξσκαηηθά καληειάθηα ηα νπνία κπξίδεη, ή ιαδάθηα 

θαη ηνπ αξέζεη πνιχ λα επεμεξγάδεηαη ηηο κπξσδηέο ηνπο γηα αξθεηή ψξα. Σνλ παξαηήξεζα θαη 

θαηάιαβα  φηη ιφγσ ηεο εθεβείαο ηνπ επηδεηθλχεη ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά  βάδνληαο ζπρλά 

ην ρέξη ζην παληειφλη ηνπ. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηνλ παξφηξπλα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο λα 

πεγαίλεη ζηελ ηνπαιέηα αθνχ ζπκβνπιεχηεθα θαη ηελ ςπρνιφγν. 

Διάγνωςθ – Φορζασ: 

Ο Λ.  ζχει διαγνωςτεί από τουσ γιατροφσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Παίδων Πεντζλθσ με Διάχυτθ 

Αναπτυξιακι Διαταραχι, φάςματοσ αυτιςμοφ (DSM-V) οι οποίοι γιατροί ζχουν ςυςτιςει φάρμακα τα 

οποία παίρνει ο Λ. Σχεδόν τθν ίδια ιατρικι γνωμάτευςθ ζκανε και θ ιατρικι υπθρεςία του 

Ιατροπαιδαγωγικοφ Κζντρου Παλλινθσ ζνα χρόνο μετά, θ οποία πρόςκεςε καταςταλτικά  φάρμακα 

ςτθν δοςολογία με ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ κακθμερινά που υποχρεωτικά πρζπει να παίρνει. 

Αίτθμα γονζα: 

Οι γονείσ του και ιδιαίτερα θ μθτζρα του ηθτοφςε με ιδιαίτερα αγωνιϊδθ τρόπο να οριοκετθκοφν οι 

επικετικζσ ςυμπεριφορζσ του παιδιοφ τθσ, επειδι όπωσ ζδειχνε είχε γίνει και θ ίδια μάρτυρασ ςε 

πολλζσ από αυτζσ. Ζνα άλλο αίτθμα που ηθτοφςε ιταν να μπορζςει κάποια μζρα να 

αυτοεξυπθρετείται ο Λ. και να λειτουργεί πιο ανεξάρτθτα και αυτόνομα κυρίωσ για τισ βαςικζσ 

ανάγκεσ του, όπωσ ςυμπεριφορά ςτθ διατροφι, ςτθν χριςθ τθσ τουαλζτασ και ςτισ ςυναναςτροφζσ 

με άλλα άτομα. 

 

2. Δξγαιεία έξεπλαο : Πεξηγξαθή εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

2.1 Μεζνδνινγία παξαηήξεζεο 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνινπζήζεθε ε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο ε νπνία πξνζθέξεη 

αλαγθαίεο θαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο εθπαηδεπηηθνχ ή 

παξεκβάζεηο ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν φζν αθνξά ηνλ καζεηή. πγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία 
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πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ην καζεηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 253) 

2.2 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) θαη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθώλ Γεμηνηήησλ 

Οη ιίζηεο ειέγρνπ βαζηθψλ δεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο 

θαηαγξάθεθαλ δεδνκέλα ζηα πιαίζηα ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο, θαη 

αμηνπνηήζεθαλ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο αξρηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. Δδψ λα μεθαζαξίζνπκε φηη κε ηελ άηππε παηδαγσγηθή 

αμηνιφγεζε θαηαγξάθνληαη νη θνηλσληθέο, αθαδεκατθέο, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ,  θαη 

θαηά πφζν αλεπηπγκέλε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νξγάλσζε (Γξνζηλνχ, 2014). 

πκπιεξψζεθε ν αληίζηνηρνο πξψηνο πίλαθαο ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο κε βάζε ηηο 

Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) γηα ηελ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε. Η 

πξψηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ ηνπ πίλαθα είλαη φηη καο βνεζάεη λα βγάινπκε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο ψζηε κε βάζε απηά λα 

κπνξέζνπκε λα ζέζνπκε πξνηεξαηφηεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο, ρηίδνληαο 

ζηγά-ζηγά ζε απηά πνπ θαηέρεη κέρξη ηψξα. 

Ο δεχηεξνο πίλαθαο πνπ ζρεδηάζηεθε αλαθέξεηαη ζηηο Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ. Δδψ θαηαγξάθεθαλ αξρηθά ε Μαζεζηαθή 

εηνηκφηεηα, νη Βαζηθέο Αθαδεκατθέο Γεμηφηεηεο, νη Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο, νη Γεκηνπξγηθέο 

Γεμηφηεηεο, θαη ηέινο ε Πξνεπαγγεικαηηθή Δηνηκφηεηα  ηνπ. 

Ο ηξίηνο πίλαθαο κε ηελ ΑΠΑ αθνξνχζε  Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ζηηο 

Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ηνπ καζεηή, θαη εηδηθφηεξα ηηο Γεμηφηεηεο Γιψζζαο, 

Γεμηφηεηεο Δηνηκφηεηαο, Γεμηφηεηεο Μαζεκαηηθψλ θαη Γεμηφηεηεο πκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε 

ηα ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ.. 

Ο ηέηαξηνο πίλαθαο αθνξνχζε ην  Φάζκα Απηηζκνχ θαη παξείρε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ καζεηή ζηελ Δπηθνηλσλία, ηηο Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη ηελ Φαληαζία, 

ζέκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα επεηδή ν καζεηήο είλαη δηαγλσζκέλνο ζηελ θαηεγνξία 

Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθψλ Γηαηαξαρψλ. 
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Αξρηθά νη ΛΔΒΓ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαηήξεζε ηνπ καζεηή γηα λα ζπιιέμνπκε ηα 

πξψηα ζηνηρεία. ηε δεχηεξε θάζε καο βνήζεζαλ γηα ηελ ελδηάκεζε παξαηήξεζε θαη 

αμηνιφγεζε ψζηε λα δνχκε θαηά πφζν θαη πνχ αθξηβψο είρε εμειηρζεί ην παηδί. Πέξα απφ απηφ 

φκσο ε ελδηάκεζε παξαηήξεζε βνεζάεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επεηδή δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ εηδηθφ λα δεη ηη πήγε θαιά, ηη φρη, ηη αιιαγέο πξέπεη λα θάλεη θαη πσο πξέπεη 

λα ηξνπνπνηήζεη ηε παξέκβαζε ηνπ γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή. Καηφπηλ,  νη 

Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ έηζη 

ψζηε ηα πνξίζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα λα καο δείμνπλ ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή ζε θάζε 

αλαπηπμηαθή πεξηνρή. 

3. Μεζνδνινγία παξέκβαζεο  

ηελ εηδηθή αγσγή ην θάζε πξφγξακκα ελίζρπζεο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ θάζε άιιν, θαη 

απηφ επεηδή φπσο αλαθέξζεθε είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή. Οη φξνη «πνζνηηθνί» θαη «πνηνηηθνί» αλαθέξνληαη 

ζηα είδε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιεγνχλ. Άξα αλάινγα κε ηελ παξέκβαζε πνπ ζα θάλεη ν 

θάζε εξεπλεηήο ζα  ζπιιεγνχλ αληίζηνηρα απνηειέζκαηα – πνξίζκαηα γηα ηελ πξφνδν ηνπ 

καζεηή. Γη' απηφ ν θάζε εξεπλεηήο πξέπεη λα δηαζέηεη εξεπλεηηθφ πινπξαιηζκφ πνπ ζα 

θαζνδεγείηαη απφ ηα πεδία πνπ κπνξεί λα εμειίμεη ν καζεηήο. (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, 

ζζ. 219-221). 

 

 

3.1 Έληππν θαηαγξαθήο δηδαθηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ ΔΓΑ : Απηνπαξαηεξήζεηο θαη 

Δηεξνπαξαηεξήζεηο 

α)  Απηνπαξαηήξεζε 

Α΄ πεξίνδνο , 26/11 κέρξη 10/12  2014: Έλα πιενλέθηεκα πνπ είρα ζε απηφ ην ζρνιείν 

ήηαλ ην φηη  εξγαδφκνπλ ζαλ Νεπηαγσγφο πνιιά ρξφληα πξηλ ζην δεκνηηθφ ηνπ ηδξχκαηνο 

Πακκαθάξηζηνο θαη  κε γλσξίδεη απφ ηφηε ε λπλ δηεπζχληξηα θαη θάπνηνη ζπλάδειθνη ηνπ 

ΔΔΔΔΚ, επνκέλσο  ιφγσ αιιεινεθηίκεζεο είρα  πνιχ ζπλαδειθηθή ζπλεξγαζία  απφ ηελ 

αξρή θαη αηζζαλφκνπλ νηθείνο κε ην ρψξν. Ννκίδσ φηη απφ ηελ πξψηε  ζπλάληεζε κε ην 
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καζεηή  ππήξρε    ζεηηθφ θιίκα κεηαμχ καο  ηελ Σεηάξηε 26-11–2014 πνπ ήηαλ θαη ε πξψηε 

ζπλάληεζε. Έδεημε γεληθά λα κε δέρεηαη απφ ηελ αξρή κε ρακφγειν θαη ρσξίο λα 

παξαμελεχεηαη, δελ ηαξάρηεθε νχηε ζάζηηζε κε ηελ παξνπζία κνπ. Αηζζαλφκνπλ φηη αλ 

αθνινπζψ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ  ήζπρα θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ ζα έρηηδα ζηγά-

ζηγά θαιή ζρέζε καδί ηνπο. ηελ δεχηεξε ζπλάληεζε ηελ Παξαζθεπή 28–11–2014 ν καζεηήο 

θαηέβεθε απφ ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν θαη ήξζε θνληά κνπ ρακνγειαζηφο, άξρηζε  λα κε κπξίδεη 

θαη κε ηξάβεμε κε ην ρέξη ηνπ λα ηνλ ζπλνδεχζσ ζηελ ηάμε. Γελ ήμεξα αλ έπξεπε λα ραξψ 

αθφκα, δηφηη φπσο κε πιεξνθφξεζαλ ε Γηεπζχληξηα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηελ ίδηα 

πεξίπνπ ζπκπεξηθνξά είρε πξηλ πεξίπνπ πέληε κήλεο φηαλ μαθληθά ζε έλα βίαην μέζπαζκα ηνπ 

είρε ζπάζεη ην ψκν ελφο ζπκκαζεηή ηνπ θαη είρε γίλεη κεγάιν ζέκα ηφηε κε ην χιινγν 

Γνλέσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζπλήζσο είλαη κάιινλ απξφβιεπηνο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Πάλησο ήηαλ ζπλέρεηα δεθηηθφο ζηηο εληνιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε, ηηο θαηαλννχζε θαη 

εθηεινχζε. ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο κνπ είπε λα ζπκκεηέρσ, ν 

καζεηήο αθνινπζνχζε ηηο παξνηξχλζεηο, ελψ θάπνηεο ζηηγκέο κε θνηηνχζε κε απιαλέο βιέκκα 

ζαλ λα ήζειε θάηη λα κνπ δεηήζεη, φκσο εγψ δελ ηνλ θαηαιάβαηλα θαη αηζζαλφκνπλ πεξίεξγα 

θαη ακήραλα. Έλησζα άβνια θαη ήζεια λα θάλσ θάηη πεξηζζφηεξν, φκσο θάηη κέζα κνπ  έιεγε 

φηη ήηαλ πξνηηκφηεξν εθείλεο ηηο κέξεο λα παξαηεξψ πεξηζζφηεξν γηα λα κάζσ φζα κπνξψ γηα 

ηηο αληηδξάζεηο ηνπ καζεηή. Η ηξίηε ζπλάληεζε έγηλε ζηηο 03 -12- 2014 θαη απφ ην πξσί ν 

καζεηήο ήξζε κφιηο θαηέβεθε απφ ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν θνληά κνπ κε ην γλσζηφ ρακφγειν 

πνπ ζπλνδεχεηαη κε έλα ρακειφ ήρν πνπ βγάδεη απφ ην ζηφκα ηνπ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ν  εθπαηδεπηηθφο κνπ έιεγε πσο θάζε θνξά πνπ ν καζεηήο δεηνχζε 

λα πάεη ηνπαιέηα λα ηνπ δείρλνπκε κε ην ρέξη λα καο δψζεη ην αληίζηνηρν εηθνλίδην – ζχκβνιν 

πξψηα. Ήηαλ θαλεξφ πσο άξρηζα θαη αηζζαλφκνπλ θάζε θνξά πην άλεηα ζαλ λα ήκνπλ κέινο 

ηεο ηάμεο θαη απηφ κε θαζεζχραδε θαη κνπ έδηλε ιίγν απηνπεπνίζεζε πσο θάηη θαιφ ζα 

έπαηξλα απφ φιν απηφ. ε δχν απφ ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ ν καζεηήο δεηνχζε ηνπαιέηα 

έθαλε ην ίδην ιάζνο, φκσο επηπρψο ζπκφκνπλ λα ηνπ πξνηείλσ ην βηβιίν επηθνηλσλίαο. Με 

γέκηδε ηθαλνπνίεζε φηαλ ζε θάζε έθθξαζε βαζηθψλ αλαγθψλ επηθνηλσλνχζακε έζησ κε 

ζχκβνια. 

ηηο 05 – 12 – 2014 έγηλε ε ηέηαξηε ζπλάληεζε. ηαλ κπήθακε ην πξσί ζηελ ηάμε ν 

καζεηήο έβγαιε ην κπνπθάλ ηνπ, φκσο αληί λα ην θξεκάζεη ην έδσζε ζε κέλα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αληέδξαζε άκεζα θαη ηνπ έδεημε λα ην θξεκάζεη εθείλνο, πξάγκα πνπ έθαλε. 
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ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο φηαλ ηνπ δεηνχζα ιεθηηθά θάηη πνπ δελ θαηαιάβαηλε, κε θνηηνχζε κε 

πεξηέξγεηα θαη ππνκνλή ςάρλνληαο ίζσο λα θαηαιάβεη ηη ήζεια λα ηνπ πσ. Απνγνεηεπφκνπλ 

ιίγν πνπ παξαζπξφκνπλ λα επηθνηλσλψ  ιεθηηθά καδί ηνπ φκσο ν ζπλάδειθνο παξελέβαηλε θαη 

κε βνεζνχζε. Ννκίδσ φηη θαη ζε απηέο ηηο θαθέο ζηηγκέο κνπ επεηδή δελ απνδηνξγαλψλεηαη ν 

καζεηήο, απηφ ζεκαίλεη φηη ρηίδνπκε ζρεηηθά θαιή ζρέζε. Η πέκπηε ζπλάληεζε ζηηο 10-12-

2014, είρε θάηη πνπ ζπλέβαηλε πνιχ ζπρλά ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Καηέβεθε απφ 

ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν, θαη ελψ κνπ έδσζε ην ρέξη ηνπ λα ηνλ νδεγήζσ ζηελ ηάμε είρε κία 

έθθξαζε ζην πξφζσπν ηνπ πνπ ηνλ έθαλε λα κνηάδεη ζθεθηηθφο ε αθεξεκέλνο. ηελ αίζνπζα 

δελ εθηεινχζε φιεο ηηο εληνιέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ φζεο απφ απηέο εθηεινχζε ηηο έθαλε κε 

θαζπζηέξεζε θαη ζπλερή παξφηξπλζε. Αγρσλφκνπλ ζπλερψο, ελψ είκαζηε κε ην ζπλάδειθν 

ζε ζπλερή επαγξχπλεζε επεηδή ην βιέκκα απηφ θαη ε έληαζε είλαη ζεκάδηα ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ καζεηή πσο έξρεηαη πηζαλφ επηζεηηθφ μέζπαζκα ζπκπεξηθνξάο. 

Β΄ πεξίνδνο, 11/12/2014 κέρξη 28/01/2015: Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλαληήζεηο 

11,12,17,18,19/12/2014 θαη 14,15,16,21,22,28/01/2015. ε απηέο θαηλφηαλ θαζαξά αξθεηέο 

ζηηγκέο ην άγρνο κνπ γηα ην αλ ζα κπνξέζσ λα πξνζθέξσ ζην καζεηή αιιά θαη ηελ ίδηα 

ζηηγκή λα παξαηεξψ θάζε ηη πνπ γίλεηαη  ζηελ ηάμε. Ο καζεηήο ήηαλ αξθεηέο θνξέο 

ζπγρπζκέλνο θαη δελ αθνινπζνχζε πάληα ηηο εληνιέο. ε απηή ηελ πεξίνδν ηα πξάγκαηα 

πήγαλ πίζσ επεηδή είρε κία επηζεηηθή έθξεμε ζε ζπκκαζεηή ηνπ θαη ήκνπλ ζπλέρεηα 

αγρσκέλνο λα κελ ζπκβεί ε ίδηα θαηάζηαζε.  

Γ΄ πεξίνδνο,  29/01/2015 κέρξη 20/02/2015: Έγηλαλ νη ζπλαληήζεηο 29,30/01/2015 θαη 

4,5,6,12,13,19,20/02/2015. ε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο παξαηεξνχζα ζηγά-ζηγά ηνλ καζεηή λα 

κνπ δείρλεη εκπηζηνζχλε θαη λα αθνινπζεί θάζε παξφηξπλζε ηνπ ζπλαδέιθνπ θαη εκέλα. 

Αξθεηέο θνξέο δελ γλψξηδα πψο λα αληηκεησπίδσ ηελ ζεμνπαιηθή ηνπ εθηφλσζε θαη δεηνχζα 

βνήζεηα απφ ηνλ ζπλάδειθν φηαλ ν καζεηήο δεηνχζε ζπλέρεηα λα πάεη ηνπαιέηα. Ννκίδσ φηη ε 

ζρέζε κνπ κε ηνλ καζεηή βειηησλφηαλ θαη απηφ κε γέκηδε αηζηνδνμία. 

Γ΄ πεξίνδνο, 21/02/2015κέρξη 19/03/2015: Έγηλαλ νη ζπλαληήζεηο 11,12,13,18,19/03/2015. ε 

φιεο απηέο ηηο εκέξεο πνπ ήκνπλ ζην ζρνιείν κε ηνλ καζεηή παξαηεξνχζα φζν κπνξνχζα ηνλ 

εαπηφ κνπ λα ζπκπεξηθέξνκαη ζαλ λα ήκνπλ θαηξφ κε ηελ νκάδα. ινη νη καζεηέο κέζα ζηελ 
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ηάμε θαη ηδηαίηεξα ν Λ. κνπ ζπκπεξηθέξνληαλ ζαλ λα κε γλψξηδαλ πνιχ θαηξφ. Απηφ κε έθαλε 

λα ζπκπεξηθέξνκαη κε άλεζε ζηελ αιιειεπίδξαζε ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

 

β). Δηεξνπαξαηήξεζε 

Α΄ πεξίνδνο, 26/11 κέρξη 10/12/2014: Η αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπ καζεηή έρεη κία ζρεηηθά 

θαιή νξγάλσζε κε μερσξηζηέο γσλίεο απαζρφιεζεο. Πάλσ ζην ηξαπέδη δνπιεηάο ππήξραλ δχν 

δηαθνξεηηθά βηβιία επηθνηλσλίαο PECS θαη MAKATON θαη θάκπνζεο εηθφλεο – ζχκβνια γηα 

λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί. Σελ πξψηε κέξα ν εθπαηδεπηηθφο είπε ιεθηηθά θαη κε ηελ αλάινγε  

λνεκαηηθή θίλεζε ην «θαιεκέξα» ελψ δήηεζε κε ρεηξνλνκίεο λα βγάινπλ ηα κπνπθάλ ηνπο 

θαη λα ηα θξεκάζνπλ ζην ζεκείν πνπ έδεημε. Ξεθίλεζε δείρλνληαο ζηνλ Λ. ηνλ ληνζηέ 

επηθνηλσλίαο κε ηελ εηθφλα ζχκβνιν «ηη ζέιεηο». Ο Λ. άθεζε έλα αρλφ ρακφγειν θαη θνίηαμε 

ην ξάθη κε ηα puzzle . Ο δάζθαινο ζπλέρηζε κε κία δξαζηεξηφηεηα ηαχηηζεο ζην ηξαπέδη θαη 

κεηά κε ηε ρξήζε ζπκβφισλ δεηνχζε λα εθηειέζεη ηαπηίζεηο ζε έλα puzzle πνπ έδεηρλε έλα 

αγξφθηεκα. Κάπνπ- θάπνπ ηνλ βνεζνχζε κε ηκεκαηηθή βνήζεηα θαη ζσκαηηθή θαζνδήγεζε 

φηαλ έβιεπε φηη ν καζεηήο δπζθνιεπφηαλ ή γηλφηαλ αθεξεκέλνο θαη ζηακαηνχζε ρσξίο λα 

νινθιεξψζεη ηε δξαζηεξηφηεηα. 

ηελ δεχηεξε ζπλάληεζε ν δάζθαινο είρε ζέζεη δηδαθηηθφ ζηφρν λα επηθνηλσλεί κε 

γισζζηθνχο θψδηθεο θαη ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε ρξήζε ζπκβφισλ, λα εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ ν καζεηήο κε εξσηήζεηο φπσο «πσο είζαη», «ηη θάλεηο». πγρξφλσο έδεηρλε 

λα δηαιέμεη ν καζεηήο εηθφλεο – ζχκβνια πνπ έδεηρλαλ ραξνχκελν, ιππεκέλν, θνπξαζκέλν 

παηδί θαη δεηνχζε λα επηιέμεη. Ο Λ. δελ θαηάθεξλε λα δηαρσξίδεη φινπο ηνπο ραξαθηήξεο θαη 

έδεηρλε κεξηθέο θνξέο ζαλ λα κελ είρε θαηαιάβεη ηελ δξαζηεξηφηεηα. ηελ ηξίηε ζπλάληεζε ν 

δάζθαινο άθεζε ην καζεηή λα απηελεξγεί κφλνο ηνπ απφ ηελ αξρή, λα θξεκάζεη ην κπνπθάλ 

ηνπ, λα ηαθηνπνηήζεη ηα πξάγκαηα ηνπ θαη δηάιεμε ηα αληηθείκελα  πνπ ήζειε λα απαζρνιεζεί. 

Ννκίδσ φηη ζε θάζε εληνιή πνπ έδηλε κε εηθνλίδηα ή πξνθνξηθά ζα έπξεπε λα ηεξεί ηνλ θαλφλα 

ηεο αλακνλήο ησλ ηξηψλ  δεπηεξνιέπησλ πξηλ εθηειέζεη καζεηήο. Δίλαη θπζηνινγηθφ λα κελ 
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πεξηκέλεη θάπνηεο θνξέο λα πάξεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν καζεηήο λα εθηειέζεη θάηη  ζηελ 

ξνή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο παξέκβαζεο, θάηη πνπ ζα    πάζαηλα θη εγψ. ηελ ηέηαξηε ζπλάληεζε 

αληηιήθζεθα πσο ν δάζθαινο επεηδή είλαη αξθεηφ θαηξφ κε ηνλ καζεηή κπνξεί λα πξνβιέπεη 

θάπνηεο απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ. Απηφ είλαη θαιφ επεηδή κπνξεί έηζη λα απνθεχγεη ηηο 

αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ηνπ καζεηή. Σνπ έδηλε ηκεκαηηθά κία-κία δξαζηεξηφηεηα θαη 

πεξίκελε επαξθή ρξφλν λα εθηειέζεη. Ννκίδσ φηη ζα έπξεπε λα κηιάεη ιηγφηεξν θαη λα 

ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν κε ζχκβνια – εηθφλεο αθφκα θαη αλ θαίλεηαη βαξεηφ, φκσο κπνξεί 

έηζη ν καζεηήο λα θαηαλνεί θαη λα επηθνηλσλεί ζσζηά. 

ηελ επφκελε ζπλάληεζε ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ήηαλ λα εθηειεί ν καζεηήο ιεπηέο θηλήζεηο 

γηα ην ζηφιηζκα ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ. Πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε κε εηθφλεο – 

ζχκβνια λα είρε πξνεγεζεί κία ηζηνξία κε ην έζηκν ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ γηα λα 

έρεη πην πιήξε εηθφλα ηνπ ηη ζα αθνινπζήζεη θαη ηη ζα θάλεη ν καζεηήο. Ίζσο φκσο απηφ λα 

έρεη γίλεη πξνεγνχκελεο κέξεο πνπ δελ ήκνπλ ζην ζρνιείν. Πάλησο λνκίδσ φηη ν ηξφπνο θαη ε 

δηαδηθαζία  γηα ην έζηκν ηνπ ζηνιηζκνχ ήηαλ γεληθά απνδεθηά θαη εθηειέζηεθαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο ζσζηά. 

Β΄ πεξίνδνο, 11/12/2014 κέρξη 28/01/2015: Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλαληήζεηο 

11,12,17,18,19/12/2014 θαη 14,15,16,21,22,28/01/2015. Ννκίδσ φηη ν ζπλάδειθνο 

εθπαηδεπηηθφο έρεη αληηκεησπίζεη θαη άιιεο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή γη απηφ θαη 

δελ έδεηρλε αξθεηφ άγρνο κεηά ηελ έθξεμε ζπκνχ πνπ έγηλε απηή ηελ πεξίνδν απφ ην καζεηή. 

Οη εληνιέο ηνπ είραλ κία ζπλέρεηα αιιά δελ έδηλε πάληα ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν λα ηηο 

εθηειέζεη ν καζεηήο. εκαζία έρεη φηη ν καζεηήο έπαηξλε θάηη θάζε θνξά απφ ηηο 

παξεκβάζεηο, θαη έδεηρλε ζπρλά ηηο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξέο. 

Γ΄ πεξίνδνο, 29/01/2015 κέρξη 20/02/2015: Έγηλαλ νη ζπλαληήζεηο 29,30/01/2015 θαη 

4,5,6,12,13,19,20/02/2015. Πνιιέο θνξέο φηαλ ν ζπλάδειθνο έθαλε παξεκβάζεηο δελ έδηλε 

επαλεηιεκκέλα ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ζηνλ καζεηή γηα λα αληηιεθζεί θαη λα εθηειέζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Πηζηεχσ φηη φπνηεο θνξέο έδηλε δχν δηδαθηηθά αληηθείκελα καδί ν καζεηήο 

κπεξδεπφηαλ. Δγψ ζηελ ζέζε ηνπ ζα δνθίκαδα λα δίλσ έλα κφλν δηδαθηηθφ αληηθείκελν θάζε 

θνξά.   
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Γ΄ πεξίνδνο,  21/02/2015 κέρξη 19/03/2015: Έγηλαλ νη ζπλαληήζεηο 

11,12,13,18,19/03/2015. ηελ πεξίνδν ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ θαη πεηξακάησλ δνπιεχακε 

καδί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπλάδειθν θαη κπνξνχζε ν θαζέλαο λα δηνξζψζεη ηα ιάζε ή ηηο 

παξαιείςεηο ηνπ άιινπ. Ο καζεηήο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αθνινπζνχζε ηηο εληνιέο πξφζπκα, 

φκσο ζηελ αμηνιφγεζε νη κηζέο απαληήζεηο ήηαλ ιάζνο. 

 ην ζρνιείν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην κηαο εηδηθήο ηάμεο, ζηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εθηπιίζζνληαη πνιιαπιέο ςπρνδπλακηθέο ζρέζεηο – 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ καζεηψλ. Ο δάζθαινο 

φηαλ κε ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί πξνσζεί ηνλ ζπλεξγαηηθφ ηξφπν κάζεζεο, αθήλεη 

πξσηνβνπιίεο ζηα παηδηά ζην ρψξν ηεο ηάμεο λα εθθξάδνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαιιηεξγψληαο ηηο ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Caramela, 2015). 

ην πιαίζην ηεο ηάμεο πάιη, πνιχ ζπρλά δηαδξακαηίδνληαη θαη δηαθσλίεο, αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ή  εληάζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν δάζθαινο ηεο 

εηδηθήο ηάμεο είλαη γφληκν λα βνεζάεη ηελ δεκηνπξγία ζπκπεξηθνξηζηηθψλ  κεζφδσλ γηα ηελ 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, θαη ην πσο ζα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο λα επαλέιζνπλ ηα παηδηά 

ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο (Barisone, 2015).Ο βησκαηηθφο θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθφο ηξφπνο κάζεζεο βνεζνχλ ςπρνινγηθά ηα παηδηά λα απηελεξγήζνπλ, 

θαιιηεξγεί ηελ θνηλσληθνπνίεζε κέζα απφ πνηθίινπο ηξφπνπο θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο θαη 

επηθνηλσλίαο, θαη πξνσζεί  ζεηηθά ηελ θαιιηέξγεηα ηάζεσλ ζηα απηηζηηθά παηδηά λα βγαίλνπλ 

απφ ηνλ «θιεηζηφ» εαπηφ ηνπο θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο άιινπο. (Graziano, 2015). 

ηηο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο ν δάζθαινο νξγαλψλεη θαη δηεπζχλεη ηελ ηάμε θαη ηνπο 

καζεηέο φρη κφλν πξαθηηθά θαη δηαδηθαζηηθά,, αιιά ηνπο παξαθηλεί ςπρνινγηθά λα 

ζπλδξάκνπλ ζην παηδαγσγηθφ – δεκηνπξγηθφ έξγν φινη καδί. Δίλαη ν «καέζηξνο» πνπ 

παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα ηνλ αθνινπζήζνπλ φπσο ζε νξρήζηξα, λα ζπλελψζνπλ ζεηηθά θαη 

δεκηνπξγηθά ζπλαηζζήκαηα θαη πξνδηαζέζεηο, ψζηε νκαδνζπλεξγαηηθά λα ηα θάλεη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ  «έλα» (Soro, 2015). 
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γ)  Υσξνηαμηθή ελζσκάησζε, ζρνιηαζκόο ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζθαξηθήκαηνο 

Η ηάμε ηνπ καζεηή κειέηεο πεξίπησζεο βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ θηεξίνπ  ΔΔΔΔΚ 

αλάκεζα ζην γξαθείν ππνδνρήο, ηελ απιή θαη ηελ αίζνπζα εξγνζεξαπείαο. 

Καζψο αλνίγνπκε ηελ πφξηα θαη κπαίλνπκε κέζα, ζην δεμί ηνίρν βιέπνπκε  ηηο θξεκάζηξεο 

ζηηο νπνίεο  φηαλ εηζέξρνληαη ηα παηδηά θαη ν δάζθαινο θξεκάλε ηα κπνπθάλ ηνπο, θη απφ 

θάησ αθήλνπλ ηηο ηζάληεο. ηα αξηζηεξά ηεο πφξηαο ππάξρνπλ δχν ξάθηα κε πηάηα, πνηήξηα, 

θνπηάιηα, πηξνχληα θαη ραξηί θνπδίλαο , φπνπ εθεί αθήλνπλ ηα παηδηά ην πξφγεπκα  ηνπο. 

ηα αξηζηεξά ακέζσο κεηά ηα ξάθηα κε ηα θνπδηληθά ππάξρεη έλαο θιεηζηφο ηδηαίηεξνο 

ρψξνο κφιηο δχν ηεηξαγσληθψλ κε έλα θαλαπέ ζηνλ νπνίν πεγαίλεη ν Λ. λα μεθνπξαζηεί ή λα 

κείλεη κφλνο ηνπ φηαλ ην έρεη επηζπκία. 

ην θέληξν ηεο αίζνπζαο είλαη ν πάγθνο εξγαζίαο κε ηέζζεξηο θαξέθιεο, δειαδή έλα 

νξζνγψλην μχιηλν ηξαπέδη ζην νπνίν εθηεινχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

ηνπο καζεηέο. ηα αξηζηεξά ηνπ ηξαπεδηνχ ππάξρνπλ ηξία ξάθηα κε puzzle  θαη παηρλίδηα. 

ηνλ ίδην ηνίρν κεηά ηα ξάθηα κε ηα  puzzle ππάξρεη κία κηθξή βηβιηνζήθε κε 

εηθνλνγξαθεκέλα πεξηνδηθά, βηβιία, παξακχζηα θαη ραξηηθφ πιηθφ. 

Αθξηβψο απέλαληη απφ ηελ πφξηα ππάξρεη ην κνλαδηθφ παξάζπξν ηεο ηάμεο, αιιά αξθεηφ 

γηα λα θσηίδεη κε ην θψο ηνπ ήιηνπ. Κάησ απφ απηφ ην παξάζπξν, ππάξρεη κία ζπξηαξηέξα κε 

puzzle θαη παηρλίδηα ζην επάλσ κέξνο ηεο, ελψ κέζα ζηα ζπξηάξηα ππάξρνπλ ζε  θάζε έλα 

μερσξηζηά εξγαζίεο παηδηψλ. Γεμηά απφ ην παξάζπξν ππάξρεη έλα ηξαπέδη κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη κία θαξέθια, ελψ αθξηβψο δίπια έλαο πξάζηλνο κηθξφο πίλαθαο    
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ΑΦΙΑ ΜΕ 

ΡΑΗΛ-

ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΧΩΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΝΑΡΕ ΡΟΥ ΑΡΟΣΥΕΤΑΙ ΚΑΙ 

ΞΕΚΟΥΑΗΕΤΑΙ Ο Λ. 

ΑΦΙΑ ΜΕ 

ΚΟΥΗΙΝΙΚΑ ΡΟΤΑ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΡΑΑΤΘΘΤΘΣ 

Κ 

Α 

Λ 

   

Απφ κηα πξψηε καηηά ε αίζνπζα ηνπ Λ. κπνξεί λα θαίλεηαη κηθξή, φκσο εξγνλνκηθά είλαη 

αξθεηά ιεηηνπξγηθή. Καη απηφ δηφηη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ παηδηψλ, 
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αιιά ζπγρξφλσο λα κπνξεί λα απιψζεη ηα ρέξηα ηνπ θαη  κε έλα -  δπν βήκαηα λα έρεη άκεζε 

πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε πιηθφ. 

Έλα κεηνλέθηεκα ηεο ηάμεο είλαη φηη ιφγσ έιιεηςεο κεγαιχηεξνπ ρψξνπ δελ κπνξνχλ λα 

ππάξρνπλ αξθεηά παηρλίδηα θαη παηδαγσγηθφ πιηθφ, θάηη πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί γηα κηα 

παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα αλά πάζα ζηηγκή. Έλα πιενλέθηεκα είλαη φηη ην παξάζπξν 

βξίζθεηαη ζηα αλαηνιηθά θη έηζη ππάξρεη αξθεηφο θσηηζκφο απφ ηνλ ήιην. Η θαξέθια ηνπ Λ. 

βξίζθεηαη πνιχ ζσζηά απφ ηελ πιεπξά ηνπ θιεηζηνχ ρψξνπ κε ηνλ θαλαπέ, έηζη πνπ λα κελ 

έρεη επαθή κε ηνπο άιινπο καζεηέο φηαλ μαθληθά παξνπζηάζεη πηζαλή δηαηαξαρή 

ζπκπεξηθνξάο. Η θαξέθια ηνπ παξαηεξεηή είλαη πνιχ ζσζηά ηνπνζεηεκέλε γηα λα κπνξεί λα 

έρεη νξαηά θαη ηα παηδηά αιιά θαη ηα ρέξηα ηνπο φηαλ θάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

Δπεηδή ν Λ. ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κε εηθφλεο – ζχκβνια, ην 

ληνζηέ πνπ πεξηέρεη απηά βξίζθεηαη πνιχ ζσζηά αθξηβψο απέλαληη ηνπ ζηνλ πίλαθα. Απηφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ επεηδή κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ζεθψζεη ην βιέκκα ηνπ θαη λα 

θνηηάμεη ηηο εηθφλεο ζχκβνια, θαη λα δεη φρη κφλν ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλεη εθείλε ηε 

ζηηγκή αιιά θαη πνηέο δξαζηεξηφηεηεο αθνινπζνχλ κέρξη λα ζρνιάζεη. Απηφ είλαη αξθεηφ 

πνιιέο θνξέο γηα λα βάιεη ηηο ελέξγεηεο ζε ζεηξά ζην κπαιφ ηνπ θαη λα κελ ζπγρπζηεί. Κάηη 

πνπ πξφζεμα είλαη φηη ην παξάζπξν δελ έρεη ηδάκηα αιιά πιαζηηθά επεηδή ν Λ. ζην παξειζφλ 

είρε ζπάζεη ην παξάζπξν θαη είρε πηάζεη ζπαζκέλα ηδάκηα κε ηα ρέξηα ηνπ κε απνηέιεζκα λα 

θνπεί ζε αξθεηά ζεκεία. 

4. Μεζνδνινγία εηδηθήο δηδαθηηθήο θαη ζρέδην ΑΓΔΠΔΑΔ 

Η ζχληαμε θαη ε νξγάλσζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ πεξηιακβάλεη πέληε θάζεηο απνζθνπεί 

ζην λα εληνπηζηνχλ θαη λα βειηησζνχλ νη ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο – εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή, θαη πνπ απηφο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο. Η 

κειέηε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αληίιεςε φηη γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ 

δελ επζχλνληαη απηά, αιιά πνιιέο θνξέο είλαη απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Σν 

ΑΓΔΠΔΑΔ ζηεξίδεηαη ζε έλα  κνληέιν κε  ζαθείο θαη ηεθκεξησκέλεο ζηφρνπο κάζεζεο, νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπλάξηεζε κεηαμχ ηνπο θαη κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ (Γξνζηλνχ, 

2014). 
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Η ζχιιεςε θαη νξγάλσζε ηνπ είλαη βαζηά αλζξσπνθεληξηθή θαη εμππεξεηεί κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ κάζεζε, δειαδή ηελ θαηάθηεζε, ηελ αθξηβή ρξήζε κηαο λέαο 

δεμηφηεηαο, ηελ επρέξεηα ζηε ρξήζε ηεο δεμηφηεηαο, ηελ δηαηήξεζε θαη γελίθεπζε ηεο 

δεμηφηεηαο, αιιά θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο φηαλ ρξεηαζηεί  λα 

επηιχεη ηα ηπρψλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. Οη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ην 

ΑΓΔΠΔΑΔ είλαη πξψηνλ ε απνθαηεγνξηνπνίεζε, δειαδή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη 

«θσθά», «ηπθιά» παηδηά, αιιά ν φξνο «άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο», δεδνκέλνπ 

φηη απφ εθπαηδεπηηθή ζθνπηά απηά ηα παηδηά έρνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε θαη επνκέλσο 

πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο ζην πξφγξακκα, ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη λα γίλεη ε εθπαίδεπζε  απνηειεζκαηηθή. Καηά δεχηεξνλ ν άιινο άμνλαο ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ είλαη ε απνειηθηνπνίεζε γηαηί αλαθέξεηαη ε ρξνληθή ειηθία ζε ζρέζε κε ην 

πιαίζην ηεο ΔΑΔ. Σν ΑΓΔΠΔΑΔ, έρεη πέληε θάζεηο, ηελ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε, ηελ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, ην ζρέδην δφκεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ,  ηελ αμηνιφγεζε, θαη 

πεξηιακβάλεη ην εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα (Γξνζηλνχ, 

2014). ηελ δηδαζθαιία απνηειεζκαηηθφηεξν είλαη λα επηιέγνπκε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο 

έξγνπ (task analysis) κε ηελ νπνία αλαιχεηαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ζε κηθξφηεξα βήκαηα. Η 

ζσζηή αλάιπζε ζηφρνπ είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ζηφρνο κε ζαθήλεηα, θάζε βήκα λα απνηειεί 

πξνεγνχκελε  γλψζε γηα ην επφκελν βήκα, λα θαζνξηζηνχλ ηα βήκαηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

ην κέγεζνο θαη ε δπζθνιία ηνπο λα είλαη ζην επίπεδν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ, θαη 

ηέινο, ην πξψην βήκα λα είλαη εχθνιν θαη λα ηαπηίδεηαη κε ην επίπεδν πνπ αληαπνθξίλεηαη ην 

παηδί (Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 177-181). 

Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ νξίζηεθε γηα ην καζεηή κειέηεο πεξίπησζεο είλαη: λα μέξεη 

γισζζηθνχο θψδηθεο θαη ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα λα εθθξάδεη 

ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ. Απηφο ν ζηφρνο είλαη απφ ην βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, 

δξαζηεξηφηεηεο – καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζει. 250, παξ. 6, ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο (ΠΑΠΔΑ) (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο,Σζαγθαξάθε,Σζηάκαινο,& Υξεζηάθεο, 2009). 

 

α) Δηήζην πξόγξακκα 



 

66 
 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ζρεδηάδεη ην εηήζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (ΑΠ) κε βάζε ηνλ 

πίλαθα ΠΑΠΔΑ, ηηο δπλαηφηεηεο θαη αλάγθεο ηνπ καζεηή γηα λα θαζίζηαηαη ε δηδαθηηθή 

εξγαζία απνηειεζκαηηθή θαη επράξηζηε γηα ην καζεηή. Η αθξίβεηα θαη ε ζαθήλεηα είλαη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο εηήζηνπ ζρεδίνπ ΑΠ φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ. ρεηηθά κε 

ην ηερληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Δηήζηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πξέπεη πξψηα απ' φια νη 

πεξηνρέο λα αλαιχνληαη ζε ελφηεηεο, θαη ε επηινγή ηνπο λα γίλεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή. Πξψην ιφγν εδψ έρνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη νη αλάγθεο ηνπ καζεηή, ηη κπνξεί λα 

θάλεη, θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα επηιέμεη ν δάζθαινο λα είλαη θαηλνχξγηα γηα ηνλ καζεηή γηα λα 

ηνπ θξαηνχλ ην ελδηαθέξνλ (Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 103-105). 

Ο ζηφρνο πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηνλ καζεηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη: λα μέξεη 

εηδηθνχο γισζζηθνχο θψδηθεο θαη ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη ήηαλ εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο κε ηε ρξήζε  

ΜΑΚΑΣΟΝ θαη PECS. Έηζη ν καζεηήο ζα ελίζρπε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ, εληζρχνληαο 

ηελ θνηλσληθή ηνπ αιιειεπίδξαζε – επηθνηλσλία. 

β) Δβδνκαδηαίν πξόγξακκα 

Ο ηξφπνο πνπ ζρεδηάζηεθε ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα βαζίζηεθε ζην εηήζην πξφγξακκα 

ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο αληαπφθξηζεο ηνπ καζεηή κε έκθαζε ζηελ θαιχηεξε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηα γισζζηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο  ΜΑΚΑΣΟΝ θαη PECS . Σν 

ΠΑΠΔΑ ήηαλ βαζηθφο ππιψλαο πνπ βνήζεζε ηελ εμέιημε δηδαζθαιίαο. Πάληα 

γλσξηδφληνπζαλ ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ζχκθσλα κε ηα νπνία ν καζεηήο έπξεπε λα επηιέγεη 

ζσζηά ηελ θάζε εηθφλα – ζχκβνιν  PECS ή ΜΑΚΑΣΟΝ γηα λα ξσηήζεη , απαληήζεη , δεηήζεη 

κε πξσηνβνπιία , εθθξάζεη ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ε δξαζηεξηφηεηα. Γη' απηφ πάληα ζην 

ηξαπέδη επάλσ ππήξραλ ην ληνζηέ – βηβιίν επηθνηλσλίαο, κε ηα ζχκβνια πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε ν καζεηήο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

γ) Ηκεξήζην πξόγξακκα 

Πνξεία θαη πξσηόθνιια δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ 

Σν εμαηνκηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα πνπ ήηαλ θαη ην εκεξήζην ΑΓΔΠΔΑΔ, 

(Γξνζηλνχ, 2014) ζηφρεπε ζηελ φζν ην δπλαηφλ βειηίσζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή ζηηο 
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θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, γηα απηφ βαζίζηεθε ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ. 

Σν νπηηθνπνηεκέλν πιηθφ ησλ  PECS θαη ΜΑΚΑΣΟΝ κε βέιθξν ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζπλέρεηα γηαηί κε απηφ δηεπθνιπλφηαλ ν καζεηήο πνιχ. Η θάζε δξαζηεξηφηεηα είρε δηάξθεηα 

15 ιεπηψλ θαη γηλφηαλ ζηελ ηάμε φπνπ θνηηά ν καζεηήο. Η εθηέιεζε γηλφηαλ ηηο πξψηεο ψξεο 

επεηδή ζε απηέο  κπνξνχζα ζρεδφλ πάληα λα βξίζθνκαη εθεί, αιιά θαη επεηδή ν καζεηήο  ήηαλ 

ζπλήζσο επράξηζηνο, δεθηηθφο θαη μεθνχξαζηνο. Πάληα ν ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ  ήηαλ ε 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα λα κάζεη γισζζηθνχο θψδηθεο θαη 

ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, έηζη ψζηε λα επηθνηλσλεί, λα εθθξάδεη, 

αηζζήκαηα θαη επηζπκίεο γηα λα κεησζνχλ  θαη αληηζηαζκηζηνχλ νη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ εθδειψλεη. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα βήκαηα βαζίζηεθαλ ζηνλ θχξην εηήζην ζηφρν ή 

είραλ άκεζε ζρέζε κε απηφλ: λα επηθνηλσλεί κε θψδηθεο θαη ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Γηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ: απαληήζεηο  ζηηο εξσηήζεηο κε ηε ρξήζε PECS ή 

ΜΑΚΑΣΟΝ 

Γηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο: ρξεζηκνπνίεζε ζπκβφισλ – εηθφλσλ γηα 

λα εθθξάζεη κηα επηζπκία ή αλάγθε 

Τιηθά: ζχκβνια, PECS θαη ΜΑΚΑΣΟΝ βηβιίν επηθνηλσλίαο, βέιθξν 

ΠΑΠΔΑ: αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

ΓΔΠΠ: θνηλσληθέο δεμηφηεηεο – επηθνηλσλία 

ΑΠ: γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

Δλφηεηα ΠΑΠΔΑ: ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο 

ΓΜΔ: βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, ζειίδα 250. 

Παπέμβαζη 1
η
 : 15 – 01 – 2015 

Γηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ: 
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Να ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο ζχκβνια θαη λα απαληά ζε απιή εξψηεζε ζπκκεηέρνληαο ζε 

δηάινγν. 

Γηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο: 

ρξεζηκνπνίεζε ζπκβφισλ επηθνηλσλίαο PECS:  ΒΛΔΠΧ, ΜΠΡΑΒΟ, ΓΟΤΛΔΤΧ. 

Τιηθά: βηβιίν επηθνηλσλίαο PECS, νδνληφβνπξηζα, νδνληφπαζηα, έλα ζαπνχλη θαη ηα 

ζχκβνια-εηθνλίδηα ΓΟΤΛΔΤΧ, ΒΛΔΠΧ, ΜΠΡΑΒΟ, ΟΓΟΝΣΟΒΟΤΡΣΑ, 

ΟΓΟΝΣΟΠΑΣΑ, ΑΠΟΤΝΙ. 

Βήκαηα (task analysis) 1 : Με ην ζχκβνιν βιέπσ ν δάζθαινο θάλεη εξψηεζε ζην καζεηή 

«ηη βιέπεηο» δείρλνληάο ηνπ ηξία δηαθνξεηηθά εηθνλίδηα: ζαπνχλη, νδνληφπαζηα 

νδνληφβνπξηζα, 2: ν καζεηήο έρνληαο κπξνζηά ηνπ κφλν έλα ζαπνχλη δηαιέγεη θαη παίξλεη  ην 

ζχκβνιν ζαπνχλη. 3: ζηελ εξψηεζε «ηη βιέπεηο» έρνληαο κπξνζηά ηνπ κία νδνληφβνπξηζα 

κφλν, δηαιέγεη ην αληίζηνηρν εηθνλίδην νδνληφβνπξηζαο, 4: έρνληαο κπξνζηά ηνπ κφλν κία 

νδνληφπαζηα ζηελ εξψηεζε «ηη βιέπεηο» δηαιέγεη θαη δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ην ζχκβνιν 

νδνληφπαζηαο. 

Σα αληηθείκελα ήηαλ ηα πξνζσπηθά ηνπ (ζαπνχλη, νδνληφβνπξηζα, νδνληφπαζηα) θαη ζηα 

βήκαηα έλα έσο ηέζζεξα δηλφηαλ επαξθήο ρξφλνο λα επηιέμεη ζσζηφ ζχκβνιν. Η δηδαθηηθή 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε άκεζε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (Υξεζηάθεο, 2013, 

ζζ. 205-209). 

πκπεξηθνξά θαη θξηηήξηα επηηπρίαο: έλα ζπκπέξαζκα πνπ βγάδσ είλαη φηη πξέπεη λα 

δίλεηαη ζπλερήο θαζνδήγεζε ζην καζεηή κε ζχκβνια θαη λα αλαιχεηαη αξγά θάζε βήκα πνπ 

δηδάζθεηαη. Πνιιέο θνξέο πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ αίζνπζα βνεζφο εθπαηδεπηηθνχ φρη κφλν γηα 

ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή αιιά θαη γηα λα ιεηηνπξγεί ζαλ ζσκαηηθφο 

θαζνδεγεηήο γηα λα δηνξζψλεη ηα ιάζε ηνπ καζεηή κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηφξζσζεο 

ιάζνπο κέρξη λα κάζεη ηε ζσζηή δηαδηθαζία. 

Παπέμβαζη 2η: 16 –0 1 – 2015 

Γηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ: λα ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο – ζχκβνια θαη λα απαληά ζηελ 

εξψηεζε «ηη βιέπεηο» 
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Γξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ ζει. 247.Πξνθνξηθφο 

ιφγνο, ελφηεηα 2, ζπκκεηνρή ζε δηάινγν ρξεζηκνπνίεζε ζπκβφισλ PECS, ΓΟΤΛΔΤΧ, 

ΜΠΡΑΒΟ, ΒΛΔΠΧ, ΥΑΡΣΙ, ΚΟΛΛΑ, ΦΑΛΙΓΙ. Τιηθά: ηα πξνεγνχκελα ζχκβνια PECS, θαη 

αληηθείκελα πξνζσπηθά ηνπ καζεηή, θφιια, ραξηί, ςαιίδη θαη  ληνζηέ επηθνηλσλίαο. 

Βήκαηα:  1: ην βηβιίν επηθνηλσλίαο είλαη κπξνζηά ζην καζεηή κε ηα ζχκβνια βιέπσ, 

ραξηί, θφιια, ςαιίδη. Ο δάζθαινο βάδεη έλα θνκκάηη  θφθθηλν ραξηί κπξνζηά ηνπ θαη ξσηάεη 

κφλν δείρλνληαο ηελ εηθφλα «ηη βιέπεηο;» Ο καζεηήο επηιέγεη ηελ εηθφλα ραξηί θαη ηε δίλεη ζην 

δάζθαιν. 2:  ν δάζθαινο βάδεη κπξνζηά έλα ςαιίδη πιαζηηθφ θαη ξσηάεη  κε ην  δάρηπιν, «ηη 

βιέπεηο;» Ο καζεηήο επηιέγεη ην ζχκβνιν ςαιίδη θαη ην δίλεη ζην δάζθαιν. 3: ν εθπαηδεπηηθφο 

βάδεη κία θφιια κπξνζηά ζην καζεηή θαη ηνλ  ξσηάεη κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαη ν καζεηήο απφ ηα 

ηξία εηθνλίδηα ηξαβάεη ηελ θφια θαη ηε δίλεη ζην δάζθαιν. 4: ν δάζθαινο ηξαβάεη ην εηθνλίδην 

«κπξάβν» πνπ δείρλεη δχν ρέξηα λα ρηππνχλ παιακάθηα θαη ην δίλεη ζην καζεηή 

επηβξαβεχνληαο ηνλ. 

 πκπέξαζκα: ζε απηή ηελ παξέκβαζε ήηαλ γεληθά ζεηηθφο ν καζεηήο, φκσο ζπκπέξαλα 

φηη είλαη ρξήζηκε θαη ε ιεθηηθή αιιά θαη ε ζσκαηηθή θαζνδήγεζε ηνπ θαη απηφ γηαηί κεξηθέο 

θνξέο λνκίδνπκε φηη δελ είλαη αλαγθαία κία απφ ηηο δχν. ηηο παξεκβάζεηο  πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπλδπαζκφο ηερληθψλ θαη φρη λα πξνζθνιιφκαζηε κνλνδηάζηαηα ζε κία ηερληθή κφλν. 

Παπέμβαζη 3η: 20 – 01 – 2015 

Γξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, ζει. 247, Γεληθή ελφηεηα 

2: πξνθνξηθφο ιφγνο, ελφηεηα δχν: ζπκκεηνρή ζε δηάινγν. Γηδαθηηθφο ζηφρνο : λα απαληά ζε 

απιή εξψηεζε θαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηάινγν, δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ: λα  

ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο – ζχκβνια θαη λα απαληά ζε απιή εξψηεζε «ηη αθνχο», ζπκκεηέρνληαο 

ζε δηάινγν. Γηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο: ρξεζηκνπνίεζε  ζπκβφισλ  

επηθνηλσλίαο απφ ην καζεηή PECS «ηη αθνχο» πιηθά: βηβιίν επηθνηλσλίαο PECS, ηα ζχκβνια 

ΓΟΤΛΔΤΧ, ΑΚΟΤΧ, ΜΠΡΑΒΟ, ΣΡΙΓΧΝΟ, ΣΑΜΠΟΤΡΙΝΟ θαη ηα δχν πξνζσπηθά ηνπ 

κνπζηθά φξγαλα ηξίγσλν, Σακπνπξίλν. 

Βήκαηα: 1: ν καζεηήο παίδεη ζηελ αξρή δνθηκάδνληαο ηα δχν φξγαλα, θαη  αθνχεη ηνλ ήρν 

ηνπο. Μπξνζηά ηνπ ην βηβιίν επηθνηλσλίαο έρεη ηα ζχκβνια «ηη αθνχο», ηξίγσλν, Σακπνπξίλν. 
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2: ν δάζθαινο παίξλεη ηα δχν κνπζηθά φξγαλα θαη ρσξίο λα  βιέπεη ν καζεηήο θάησ απφ ην 

ηξαπέδη ρηππάεη ην ηξίγσλν θαη κεηά ξσηάεη κε ην ζχκβνιν «ηη αθνχο» ηνλ καζεηή, θη εθείλνο 

ηξαβάεη ην εηθνλίδην ηξίγσλν. Ο δάζθαινο θάλεη ζηα θξπθά ην ίδην αιιά ρηππψληαο ην 

Σακπνπξίλν ξσηψληαο ην καζεηή «ηη αθνχο» θαη εθείλνο επηιέγεη ην ζχκβνιν Σακπνπξίλν. 4: 

ν δάζθαινο δίλεη ην ζχκβνιν «κπξάβν» ζην καζεηή επηβξαβεχνληαο ηνλ. πκπέξαζκα: φηαλ 

ππάξρνπλ δχν καζεζηαθά αληηθείκελα θαη ζχκβνια είλαη πην εχθνια λα ηα δηαρσξίζεη ν 

καζεηήο θαη είλαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ, ελψ φηαλ ππάξρνπλ  ηξία κπεξδεχεηαη αξθεηέο θνξέο 

θαη θάλεη επαλαιακβαλφκελα ιάζε. 

Παπέμβαζη 4η: 30 – 01 – 2015 

Γξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, ζειίδα 267, αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ. Δλφηεηα 3: Γεμηφηεηεο 

πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ., δηδαθηηθφο ζηφρνο: λα ζπκκεηέρεη ζηελ ζξεζθεπηηθή δσή ηεο 

θνηλφηεηαο. Γηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ: λα πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία , λα κάζεη λα θάλεη ην 

ζηαπξφ ηνπ παξακέλνληαο ήζπρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθθιεζηαζκνχ. Γηαθνξνπνηεκέλεο 

αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο: ρξεζηκνπνίεζε ζπκβφισλ ΜΑΚΑΣΟΝ, ΔΚΚΛΗΙΑ, 

ΠΗΓΑΙΝΧ ΔΚΚΛΗΙΑ, ΘΔΟΣΟΚΟ, ΥΡΙΣΟ, ΣΑΤΡΟ. Τιηθά: χκβνια 

ΜΑΚΑΣΟΝ, βηβιίν επηθνηλσλίαο θαη ηα πξνεγνχκελα ζχκβνια. Βήκαηα: 1: ν δάζθαινο 

εμεγεί δίλνληαο έλα-έλα ηα ζχκβνια θαη θάλνληαο αλάινγεο θηλήζεηο δείρλεη ην ζχκβνιν 

ζηαπξνχ θαη δεηάεη απφ ην καζεηή λα ηνλ κηκεζεί. 2: επαλαιακβάλεη ηε ιέμε εθθιεζία θαη 

δείρλεη ην ζχκβνιν «εθθιεζία» δεηψληαο κεηά απφ ην καζεηή λα ηνπ ην δψζεη. 3: ην ίδην 

θάλεη κε ην ζχκβνιν «πεγαίλσ εθθιεζία» θαη δεηάεη απφ ην καζεηή λα ηνπ δψζεη ην ζσζηφ 

ζχκβνιν. πκπέξαζκα: κπνξεί λα κελ έκαζε θαιά λα θάλεη ην ζηαπξφ ηνπ ή λα μερσξίδεη ην 

ζχκβνιν εθθιεζία, φκσο ζηελ εθθιεζία θαη ζηνπο γχξσ ρψξνπο πξηλ θαη κεηά ηελ Θεία 

Λεηηνπξγία ήηαλ ζρεηηθά ήζπρνο, δελ είρε δηαηαξαθηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη είρε θάπνηα 

θνηλσληθνπνίεζε έζησ βιέπνληαο  παηδηά άγλσζηα απφ άιιν ζρνιείν ζηελ εθθιεζία.  Η 

γηνξηή ησλ Σξηψλ Ιεξαξρψλ επηιέρζεθε ζσζηά λα πάκε ζηελ εθθιεζία γηαηί εληζρχεη ηελ 

θνηλσληθφηεηα ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ, ησλ νπνίσλ νη γνλείο καο αλαθέξνπλ φηη ηνπο είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα ηα βγάδνπλ έμσ απφ ην ζπίηη ζπρλά, έζησ γηα έλα απιφ πεξίπαην. 

Παπέμβαζη 5η : 04 – 02 – 2015 
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Γηδαθηηθφο ζηφρνο: δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ελφηεηα 2, αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ςπρνθηλεηηθφηεηαο: λα εθηειεί ιεπηέο θηλήζεηο θαη λα θνιιάεη ςεθίδεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, ζειίδα 252. Γηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ: Να 

εθηειεί ιεπηέο θηλήζεηο θαη ιεηηνπξγηθέο θηλήζεηο. Γηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πιηθά: Υξεζηκνπνίεζε ζπκβφισλ επηθνηλσλίαο  PECS θαη ΜΑΚΑΣΟΝ, 

ΘΔΛΧ, ΓΟΤΛΔΤΧ, ΦΗΦΙΓΔ, θφια, ραξηφλη, καξθαδφξνο, βηβιίν επηθνηλσλίαο. 

Βήκαηα: 1: ζε κηα δσγξαθηζκέλε γάηα ζε ραξηφλη κε καξθαδφξν, ν δάζθαινο δίλεη ην 

βηβιίν επηθνηλσλίαο ζην καζεηή λα επηιέμεη ην εηθνλίδην «θφια». 2: ν δάζθαινο κε ην 

ζχκβνιν «ζέισ» ξσηάεη ην καζεηή, θη εθείλνο επηιέγεη ην ζχκβνιν ςεθίδα. 3: ν καζεηήο 

βάδεη θφιια ζηελ ςεθίδα θαη ηελ θνιιάεη κέζα ζην δσγξαθηζκέλν πιαίζην ηεο γάηαο. Απηά 

ηα βήκαηα επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα γεκίζεη ην πιαίζην. 4: ν δάζθαινο δείρλεη ην ζχκβνιν 

«κπξάβν» επηβξαβεχνληαο ην καζεηή. πκπέξαζκα: ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη 

ηηο εχθνιεο ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ηα πεγαίλεη ζρεηηθά θαιά ν καζεηήο, πξέπεη φκσο λα 

κελ μερλάεη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο γηαηί κε απηφλ ζα κπνξεί λα γεληθεχζεη θάζε θνξά ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή, πξάγκα πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα επηθνηλσλεί . 

4.1 Γηαθνξνπνηεκέλα Παηδαγσγηθά Τιηθά θαη κέζα 

Σα κέζα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηδαζθαιία πξέπεη λα θαζνξίδνληαη 

ιεπηνκεξεηαθά θαη λα θαηαγξάθνληαη  κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα γηα θάζε ελφηεηα απφ ηελ 

αξρή. Απηά κπνξεί λα πνηθίιινπλ απφ ηα γλσζηά κέζα θαη πιηθά δηδαζθαιίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε πρ. θχιια ραξηί, ςαιίδη, project, κέρξη δηάθνξα 

πξφζσπα πνπ θαινχληαη ή επηζθέπηνληαη ηα παηδηά θαη ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο ή ηνπο κηινχλ 

γηα ηηο δνπιεηέο ηνπο. Σα κέζα θαη ηα πιηθά δηδαζθαιίαο αλ θαη εμαηνκηθεχνληαη θάζε θνξά 

κπνξνχλ αλάινγα κε ην ζέκα πνπ δηδάζθεηαη λα νκαδνπνηεζνχλ σο εμήο: α) κέζα θαη πιηθά ηα 

νπνία πξνζθέξεη ε ππεξεζία (π.ρ. βηβιία, θάξηεο, θαζέηεο) β) θηικ, ζιάηληο, εθεκεξίδεο, 

πεξηνδηθά θα. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δνκεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνζέηεη 

εηδηθέο γλψζεηο θαη θαηάιιειε επηκφξθσζε. Κχξηα βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη α) λα είλαη θαηαλνεηή ε δηαδνρή ησλ 

νδεγηψλ θαη ην πξφγξακκα λα είλαη εμαηνκηθεπκέλν έλαο πξνο έλαο, β) ε δηαδνρή λα  

βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γ) ηα ζηνηρεία ηεο δηαδνρήο λα νδεγνχλ ζηελ 
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νινθιήξσζε ηεο δεμηφηεηαο, δ)   ηα ζηνηρεία λα είλαη δνκηθά ζπλδεδεκέλα,  ε)  ε απνθηεκέλε 

δεμηφηεηα λα κπαίλεη ζε κηα ηεξαξρία δεμηνηήησλ, πρ ην παηδί κπνξεί λα κάζεη λα δέλεη ηα 

θνξδφληα ηνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη θαηαθηήζεη ηε δεμηφηεηα λα πηάλεη ην θνπηάιη ,ζη) ην 

πξφγξακκα λα εκπίπηεη ζηελ θνηλσληθή θαη βησκέλε εκπεηξία,  δ)  ε αξρηθή θαηεπζπλφκελε 

απφ ην δάζθαιν θαζνδήγεζε λα νδεγεί ην  παηδί ζε κειινληηθή αλεμάξηεηε δξάζε θαη 

απηνλνκία κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε γηα απηφλνκε ή εκηαπηφλνκε δηαβίσζε. ηνλ πίλαθα 

θαηαγξαθήο εμαηνκηθεπκέλνπ δνκεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

εθηφο απφ ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ, ην ρξνλνδηάγξακκα δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ην 

δηδαθηηθφ ζηφρν, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ηα πιηθά, γηα παξάδεηγκα ηα αγαπεκέλα 

αληηθείκελα ηνπ παηδηνχ, ηα βηβιηνηεηξάδηα εηνηκφηεηαο, παπνπηζφθνπηα, πιαζηηθνπνηεκέλεο 

θάξηεο, έληππα Α4, καγλεηφθσλν, θαζέηεο ήρνπ, cds, θσηνγξαθηθή κεραλή, ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο, νηηδήπνηε δηεπθνιχλεη ηελ πξνζπειαζηκφηεηα ηνπ καζεηή ζην πξφγξακκα 

αλάινγα κε ηηο ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζε αληίζηνηρα βήκαηα. 

Ο δάζθαινο κπνξεί λα ζρεδηάδεη ην πξφγξακκα ζε έλα θχιιν ραξηί θαη λα έρεη φια ηα 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα μέξεη θάζε ζηηγκή ηη έρεη δηδάμεη ζηνπο 

καζεηέο ηνπ, ζε πνην επίπεδν έρνπλ θαηαθηεζεί νη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ν ζηφρνο πνπ 

δηδάρηεθε θαη ηη πξέπεη αθφκα λα θάλεη γηα ηελ θαιχηεξε επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο. 

ε κηα μερσξηζηή ζηήιε «Yιηθά», γξάθνληαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ηα πιηθά θαη δηδαθηηθά 

κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ. 

Απηά πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, 

ησλ βαζηθψλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο 

εηνηκφηεηαο θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. (Γξνζηλνχ, 

Μαξθάθεο,Σζαγθαξάθε,Σζηάκαινο,& Υξεζηάθεο, 2009) 

 

4.2 Έληππν θαηαγξαθήο ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα. 

Πξψηε ζπλάληεζε: ηελ πξψηε ζπλάληεζε κεηά ηε γλσξηκία κε ηνπο γνλείο θχξηα 

αλαθνξά  κνπ ήηαλ πσο βίσλε ηελ ζρέζε ηεο ε κεηέξα κε ηνλ καζεηή θαη πσο πεξλνχζαλ ζην 

ζπίηη κε ην ζχδπγν θαη φιε ηελ νηθνγέλεηα. Σεο είπα πσο είρα κάζεη απφ ζπλαδέιθνπο φηη ην 

παηδί είρε μεθηλήζεη ζρεηηθά θαιά θέηνο ηε ζρνιηθή ρξνληά, ρσξίο θαλέλα κεγάιν επεηζφδην 

δηαηαξαθηηθήο   ζπκπεξηθνξάο . 
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Η κεηέξα ηνπ καζεηή δελ κε ζπκφηαλ θαιά απφ ην δεκνηηθφ πνπ ππεξεηνχζα πξηλ κία 

δεθαεηία πεξίπνπ, φκσο ήηαλ πνιχ θηιηθή θαη ραξνχκελε φηαλ κε είδε, γηαηί φπσο κνπ 

αλέθεξε είρε αθνχζεη θαιά ζρφιηα απφ ζπλαδέιθνπο κνπ,  θη φηη έρσ αλαιάβεη αξθεηέο  

πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε απνδηνξγαλσηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Μνπ αλέθεξε φηη απφ ην θαινθαίξη 

θαη κεηά δελ είρε παξνπζηάζεη ν καζεηήο ζην ζπίηη θακηά έληνλε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά φπσο 

ην πξνεγνχκελν έηνο, θαη φηη φηαλ  δείρλεη ζεκάδηα επηθείκελνπ ζπκνχ ηνλ αθήλνπλ λα βγεη 

έμσ ζην κεγάιν θήπν ηνπ ζπηηηνχ λα θηλεζεί ειεχζεξα θαη λα εθηνλσζεί. Δπίζεο κνπ αλέθεξε 

φηη ζπλαηλεί λα θάλσ ηελ πξαθηηθή κνπ ζην καζεηή κε κεγάιε επραξίζηεζε. 

 Γεχηεξε ζπλάληεζε: Η  δεχηεξε ζπλάληεζε έγηλε κε ηε κεηέξα θαη ε ζπδήηεζε καο 

επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηε ζρέζε ηεο κε ην καζεηή, επεηδή εθείλε ήζειε απ' φηη 

θαηάιαβα λα κηιήζεη γη' απηφ ην ζέκα. Μνπ αλέθεξε θάπνηα ζηηγκή ραξαθηεξηζηηθά «είλαη 

θνιιεκέλνο πνιχ καδί κνπ Λ. θαη ζέισ λα νξηνζεηήζσ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ιηγφηεξα 

θάξκαθα. Γχζθνια κπνξψ λα ηνλ εξεκήζσ φηαλ αξρίδεη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο». Μεηά κνπ 

αλέθεξε φηη επεηδή θάπνηα βξάδηα φηαλ δελ εξεκεί θαη δελ θνηκάηαη ηνλ θέξλνπλ ζην 

ππλνδσκάηην θαη θνηκάηαη καδί ηνπο κε ην ζχδπγν θαη έηζη εξεκεί. Ννκίδσ φηη πξέπεη ζε απηφ 

ην ζεκείν λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ παηέξα κε κία θνηλή ζηάζε απέλαληη ζην παηδί ρσξίο λα 

είλαη ν έλαο απζηεξφο θαη ν άιινο πνιχ  αλεθηηθφο, θαη φηαλ ζπκβαίλνπλ ζέκαηα φπσο ην 

πξνεγνχκελν λα ζπκβνπιεχνληαη θαη ηελ ςπρνιφγν ηνπ ζρνιείνπ. 

Σξίηε πλάληεζε: Έγηλε κία εβδνκάδα κεηά απφ έλα επηζεηηθφ μέζπαζκα ηνπ παηδηνχ, 

φπνπ είρε ζπάζεη αληηθείκελα ζηελ αίζνπζα, αθφκα θαη ην ηδάκη ηεο δηπιαλήο πφξηαο θαη είρε 

θνπεί ζην δεμί ρέξη ζε αξθεηά ζεκεία. Η κεηέξα θαηλφηαλ πνιχ θνπξαζκέλε θαη 

απνγνεηεπκέλε γηαηί θνβφηαλ κήπσο μαλάξρηδαλ επί καθξφλ νη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

παηδηνχ. Δίπακε φηη πξέπεη λα αξρίζεη λα βιέπεη κηα θνξά ην κήλα ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ 

θαη ηελ ςπρνιφγν ηνπ ζρνιείνπ επεηδή ηνλ γλψξηδαλ απφ θνηλνχ ηξία ρξφληα θαη κπνξνχζαλ 

λα ηελ βνεζήζνπλ ζε απηφ. Η θνηλσληθή ιεηηνπξγφο κε κεγάιε επραξίζηεζε πξφηεηλε 

εζεινληηθά λα πεγαίλεη  κηα θνξά ην κήλα ζην ζπίηη ηνπο. Δθείλν φκσο πνπ ηηο θαηέζηεζα 

ζεκαληηθφ θαη ηεο δήηεζα ήηαλ λα κελ ζηακαηάλε πνηέ ηελ αθξηβή δνζνινγία θαξκάθσλ ηνπ 

γηαηξνχ, αθφκα θαη φηαλ βιέπνπλ φηη γηα κεγάιν δηάζηεκα ν Λ.  είλαη ήξεκνο. 

 



 

74 
 

5. πλεληεύμεηο κε ηνπο εκπιεθόκελνπο γύξσ από ην καζεηή 

Η ζπλέληεπμε είλαη κηα δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη απνηειεί έλα ζθφπηκν θαη ρξήζηκν 

δηάινγν, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ν ζπλεληεπμηαζηήο πξνζπαζεί λα ζπγθεληξψζεη φζν 

πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο θαη αμηνπνηήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν. 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 183). 

Ο ηχπνο ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ ε εκη- 

δνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα λα αμηνινγεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ 

ζην καζεηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ν ηχπνο ηεο εκη- δνκεκέλεο  

ζπλέληεπμεο ήηαλ γηα λα απνθηήζσ φζν πην ιεπηνκεξή εηθφλα γηα ηηο ηάζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο 

θαη ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ ελειίθσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σα άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο είραλ άκεζε επαθή κε ηνλ καζεηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, θαη 

ήηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο, ε ινγνζεξαπεχηξηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε κεηέξα. Δθηφο απηνχ, 

πξέπεη λα πσ φηη νη βαζηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλεληεχμεηο ήηαλ 

ε εδξαίσζε κηαο ζρέζεο κε ηνπο εξσηψκελνπο, ρσξίο λα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζεηξά 

ησλ εξσηήζεσλ, θαη ε ζπδήηεζε ήηαλ ζρεηηθή κε ηηο αλεζπρίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ. Οη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηηο ηξεηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο,  ηε 

ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλεπηζχκεησλ θαη αληηθνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ καζεηή, θαη θαηά πφζν ρξήζηκε θαη απνηειεζκαηηθή είλαη ε θάζε 

δηδαθηηθή δηαθνξνπνίεζεο  κε βάζε ην ΑΓΔΠΔΑΔ  ζην καζεηή καο. Οη εξσηήζεηο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζην δάζθαιν ηεο ηάμεο, ηε ινγνζεξαπεχηξηα θαη ηε κεηέξα ηνπ καζεηή ήηαλ:  

Πξψηε εξψηεζε: πηζηεχεηε φηη ην πξφγξακκα παξέκβαζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ)  πνπ  

ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή αλέπηπμε ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο; 

Γεχηεξε εξψηεζε: απφ ην πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζεσξείηε φηη 

κεηψζεθαλ νη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή; 

Σξίηε εξψηεζε: πηζηεχεηε φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα βειηίσζε  ηελ ζπλεξγαζία θαη 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο άιινπο; 

Σέηαξηε εξψηεζε: ζεσξείηε φηη αλαπηχρζεθαλ θαη άιινη ηνκείο απφ ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο, θαη πνηνη ήηαλ απηνί; 
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6. Πεξηγξαθή εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ 

Το ερωτθματολόγιο 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κία πνιχ θαηάιιειε κέζνδν, αιιά θαη εξεπλεηηθφ εξγαιείν, 

γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Δίλαη έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ γηα λα ζπιιέμνπκε 

πιεξνθνξίεο επί ηνπ ζέκαηνο πνπ εξεπλάκε. (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 198-199). Ο 

βαζηθφο ιφγνο πνπ έγηλε ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δηδαθηηθψλ δηαθνξνπνίεζεο πνπ έγηλαλ ζην καζεηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ εμεηάδνπκε. 

Σν δείγκα πνπ ιάκβαλε κέξνο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΔΔΔΔΚ Ν. Μάθξεο, εθπαηδεπηηθφ θαη εηδηθφ πξνζσπηθφ, θαη ήηαλ δέθα άηνκα, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ δηδάζθνληεο εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί, ινγνζεξαπεχηξηα, εξγνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί θαη νη εηδηθνί βνεζνί ηάμεο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ νθηψ 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θιίκαθαο Likert,  πνιιαπιήο επηινγήο,  εξσηήζεηο πνπ ρσξίδνληαη 

ζε κέξε . Οη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ δεηνχζαλ ηηο πξνζσπηθέο γλψζεηο ή απφςεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ 

Οη εξσηήζεηο ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ: 

Δξψηεζε 1 : πνηεο βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γλσξίδεηε ,  εξψηεζε 2 : πηζηεχεηε φηη ε 

εθκάζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ βνεζάεη ηελ έληαμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή κέζα ζην 

ζρνιείν, εξψηεζε 3  αλ ΝΑΙ, πφζν; (Καζφινπ, ιίγν, κέηξηα, πνιχ, πάξα πνιχ), εξψηεζε 4: 

έρεηε αληηκεησπίζεη ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο εκπεηξία απηηζηηθά  παηδηά κε αλεπηζχκεηεο 

ζπκπεξηθνξέο, εξψηεζε 5 : πηζηεχεηε φηη ε εθκάζεζε  θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζπκβάιιεη 

ζηελ απάιεηςε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ καζεηή, εξψηεζε 6
:
 αλ ΝΑΙ πφζν; 

(θαζφινπ, ιίγν, κέηξηα, πνιχ, πάξα πνιχ), εξψηεζε 7 : πηζηεχεηε φηη έλα Γηαθνξνπνηεκέλν 

ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ) κπνξεί λα επηθέξεη  ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ 

ζπκπεξηθνξψλ,  εξψηεζε 8 : αλ ΝΑΙ πφζν; (θαζφινπ, ιίγν, κέηξηα, πνιχ, πάξα πνιχ). 

6.1. Πείξακα θαη Κνηλσληθέο Ιζηνξίεο 

Σν πείξακα είλαη κέζνδνο ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη ζε έιεγρν ηηο ππνζέζεηο 

ηεο έξεπλαο. Η κέζνδνο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη πνιχ ρξήζηκε ζηελ Δηδηθή Αγσγή επεηδή 
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βνεζάεη λα ειεγρζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο παξέκβαζεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 153). 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέληε πεηξακαηηθά πξσηφθνιια κε ηε κνξθή 

δηαθνξνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ πνπ ζηφρεπαλ λα δείμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ πνπ είρακε ζέζεη ζην καζεηή. Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο δηακνξθψζεθαλ 

ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ηα ζέκαηα πνπ πεξηείραλ 

αθνξνχζαλ θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ή δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά ζηε δσή ηνπ ην παηδί, κε 

απψηεξν ζηφρν λα δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα 

ηα αληηκεησπίδεη  πην ζσζηά κε βνήζεκα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. Θα κπνξέζνπκε λα 

δνχκε πφζν βειηηψζεθαλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κνξθέο ελαιιαθηηθήο 

επηθνηλσλίαο επεηδή δελ έρεη θαζφινπ πξνθνξηθφ ιφγν, θαη θαηά πφζν κεηψζεθαλ νη 

αληηθνηλσληθέο θαη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξήζακε  πξηλ μεθηλήζσ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ δηαθνξνπνηεκέλσλ παξεκβάζεσλ. Ο ηχπνο ησλ 

ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πεηξάκαηα ήηαλ πνιχ απιφο γηα λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα 

θαηαλνήζεη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ην λφεκα ηνπο, θαη ηα εηθνλίδηα – ζχκβνια PECS θαη 

ΜΑΚΑΣΟΝ ηνπ ήηαλ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο γλσζηά. Σν είδνο ησλ πξνηάζεσλ ήηαλ απιφ, 

πεξηγξαθηθφ θαη θαηεχζπλε ην καζεηή  κε απιά βήκαηα, ελψ πξφζερα  λα κελ έρεη κεγάιε 

έθηαζε θαη δηάξθεηα γηαηί θάηη ηέηνην ζα ήηαλ δπζλφεην θαη θνπξαζηηθφ γηα ην καζεηή κε 

πηζαλφηεηα λα ηνλ απνδηνξγαλψζεη. Σα έγρξσκα PECS θαη ηα ζχκβνια MAKATON ήηαλ 

πάξα πνιχ βνεζεηηθά επεηδή ν καζεηήο  είρε δηδαρζεί αξθεηά απφ απηά ζε πξνεγνχκελα  

ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηνπο δηάθνξνπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ  ινγνζεξαπεχηξηα 

ηνπ ΔΔΔΔΚ. 

Ππώηο Πείπαμα: 11 – 03 – 2015  (15 εβδομάδερ μεηά ηην ππώηη θοπά ζηο ΔΔΔΔΚ)  

ην πξψην πείξακα δηδαθηηθφο ζηφρνο ήηαλ λα κάζεη ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε ρξήζε 

ζπκβφισλ γηα λα επηθνηλσλεί γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο απηνεμππεξέηεζεο ηνπ, φπσο λα 

βνπξηζίδεη  ηα δφληηα ηνπ. Ο ηίηινο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ήηαλ «πφηε πιέλσ ηα δφληηα 

κνπ». Ο αξηζκφο ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ έμη: εγψ, ηξψσ, ηνπαιέηα, 

νδνληφβνπξηζα, νδνληφπαζηα, βνπξηζίδσ. Ο θσλνινγηθφο ηχπνο ησλ ιέμεσλ ήηαλ αληίζηνηρα: 

ΦΦ, ,ΦΦ, ΓΦΦΦΦ, ΦΦΦΓΦΦ, ΦΦΦΦΦ, ΓΦΦΦ. πνπ  
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= ζχκθσλν, φπνπ Φ = θσλήελ θαη φπνπ  Γ =δίςεθν. Ο αξηζκφο νπηηθνπνηεκέλσλ 

δηεπθνιπληψλ PECS ήηαλ έμη: ηα ζχκβνια – εηθφλεο εγψ, ηξψσ, ηνπαιέηα, νδνληφβνπξηζα, 

νδνληφπαζηα, βνπξηζίδσ. Οη ζσζηέο απαληήζεηο ήηαλ κία ζηηο δχν εξσηήζεηο. ην 

ζπγθεθξηκέλν πείξακα ρξεζηκνπνίεζα θνηλσληθή ηζηνξία κε ηνλ Λ. έλα παηδί πνπ καζαίλεη λα 

πιέλεη ηα δφληηα ηνπ ζσζηά κεηά απφ θάζε γεχκα. Ο Λ. άθνπγε ηε ζπκβνπιή ηνπ δαζθάινπ 

ηνπ λα βνπξηζίδεη ηα δφληηα ηνπ κεηά ην θνιαηζηφ, γηαηί θνβφηαλ κήπσο απηά ραιάζνπλ θαη 

κεηά πάεη ζηνλ νδνληίαηξν επεηδή πνλάλε. ε θάζε βήκα γηλφηαλ αληίζηνηρε εξψηεζε, θαη ν 

καζεηήο θάπνηεο θνξέο έπαηξλε ζσζηφ ζχκβνιν, φκσο κεξηθέο θνξέο έθαλε ιάζνο. Σν παηδί 

ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ζην ηέινο έθαλε ην ζσζηφ θαη πήγαηλε ζην ληπηήξα λα βνπξηζίζεη ηα 

δφληηα ηνπ βάδνληαο νδνληφπαζηα ζηελ νδνληφβνπξηζα, θαη αθνχ ηα βνχξηζηδε ηα μέπιελε κε 

λεξφ θαη κεηά αηζζαλφηαλ θαζαξά ηα δφληηα ηνπ. ε θάζε δηεπθνιπληή νπηηθνπνηεκέλν PECS 

αληηζηνηρνχζε ε ζρεηηθή εξψηεζε. 

Γεύηεπο Πείπαμα: 12 –0 3 – 2015 (15 εβδομάδερ μεηά ηην ππώηη θοπά ζηο ΔΔΔΔΚ) 

Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ δεχηεξνπ πεηξάκαηνο ήηαλ λα κάζεη ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε 

ρξήζε ζπκβφισλ λα επηθνηλσλεί γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ, γηα ηελ απηνεμππεξέηεζε ηνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα λα βνπξηζίδεη ηα δφληηα ηνπ. Ο ηίηινο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εξψηεζε 

«πφηε πιέλσ ηα δφληηα κνπ;» Ο αξηζκφο ησλ ιέμεσλ ήηαλ έμη: εγψ, ηξψσ, ηνπαιέηα, 

νδνληφβνπξηζα, νδνληφπαζηα, βνπξηζίδσ. Ο ηχπνο ησλ ιέμεσλ φζνλ αθνξά ηελ θσλνινγηθή 

απνηχπσζε ήηαλ: ΦΦ, ΦΦ, ΓΦΦΦΦ, ΦΦΦΓΦΦ, ΦΦΦΦΦ θαη 

ΓΦΦΦ. πνπ Φ = θσλήελ, φπνπ  = ζχκθσλν θαη φπνπ Γ = δίςεθν. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ έμη ζχκβνια – δηεπθνιπληέο: εγψ, ηξψσ, ηνπαιέηα, νδνληφβνπξηζα, 

νδνληφπαζηα, βνπξηζίδσ. Οη ζσζηέο απαληήζεηο ήηαλ κία ζηηο δχν εξσηήζεηο. Η θνηλσληθή 

ηζηνξία αλέθεξε έλα παηδί πνπ πξνζπαζνχζε λα βνπξηζίζεη ηα δφληηα ηνπ κεηά ην θνιαηζηφ. Ο 

Λ. πξνζπαζνχζε λα κελ μερλάεη πνηέ λα βνπξηζίδεη ηα δφληηα ηνπ κεηά ην θνιαηζηφ, φκσο 

κεξηθέο θνξέο ην παξακεινχζε. Ο δάζθαινο ηνπ έιεγε φηη αλ ραινχζαλ ηα δφληηα ηνπ ηφηε ζα 

αλαγθαδφηαλ λα πάεη ζηνλ νδνληίαηξν. Έηζη πξνζπαζνχζε λα πεγαίλεη ζην ληπηήξα λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ νδνληφβνπξηζα θαη νδνληφπαζηα ζσζηά γηα λα πιχλεη ηα δφληηα ηνπ θαη λα 

ηα αηζζάλεηαη θαζαξά. ην ηέινο ν Λ. έκαζε λα ηα βνπξηζίδεη κε  ην ζσζηφ ηξφπν.  

Τπίηο Πείπαμα: 13 – 03 – 2015 (15 εβδομάδερ μεηά ηην ππώηη θοπά ζηο ΔΔΔΔΚ) 
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ην ηξίην πείξακα ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ήηαλ λα κάζεη ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε ρξήζε 

ζπκβφισλ γηα λα επηθνηλσλεί γηα ηηο αλάγθεο απηνεμππεξέηεζεο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα λα 

πεγαίλεη ζηελ ηνπαιέηα. Ο ηίηινο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ «ηη θάλσ ζηελ ηνπαιέηα;» Ο αξηζκφο 

ησλ ιέμεσλ ήηαλ έμη: εγψ, δηάιεηκκα, ηνπαιέηα, ζθνππίδνκαη, θνξάσ, παληειφλη. Ο ηχπνο 

θσλνινγηθήο απνηχπσζεο ήηαλ: ΦΦ, ΦΦΓΦΦ, ΓΦΦΦΦ, ΓΦΦΦΓΦ, 

ΦΦΦ, ΦΦΦΦ. Ο αξηζκφο ησλ νπηηθνπνηεκέλσλ δηεπθνιπληψλ PECS ήηαλ πέληε: 

εγψ, δηάιεηκκα, ραξηί πγείαο, θνξάσ, παληειφλη, θαη νη ζσζηέο απαληήζεηο ήηαλ κία ζηηο δχν 

εξσηήζεηο. ηελ θνηλσληθή ηζηνξία ν Λ., έλα παηδί πνπ θξφληηδε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 

πήγαηλε θαη ρξεζηκνπνηνχζε ζσζηά ηελ ηνπαιέηα φπνηε ήζειε λα θάλεη θάπνηα θπζηθή ηνπ 

αλάγθε. Ο Λ.  κεξηθέο θνξέο φηαλ πήγαηλε ζηελ ηνπαιέηα μερλνχζε λα ηξαβάεη ην θαδαλάθη 

θαη ν δάζθαινο ηνπ ην ζχκηδε. Κάπνηεο  άιιεο θνξέο ν Λ.  μερλνχζε ζην ηέινο λα αλεβάζεη ην 

εζψξνπρν θαη ην παληειφλη ηνπ θαη έθαλε ηνπο άιινπο λα αηζζάλνληαη άζρεκα. ηγά-ζηγά 

άξρηζε κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπαιέηα ζσζηά, λα ηξαβάεη ην 

θαδαλάθη, θαη λα θνξάεη ην εζψξνπρν θαη ην παληειφλη ηνπ θάλνληαο έηζη ην δάζθαιν λα είλαη 

ππεξήθαλνο γηα απηφλ. 

Τέηαπηο Πείπαμα: 18 – 03 – 2015 (16 εβδομάδερ μεηά ηην ππώηη θοπά ζηο ΔΔΔΔΚ) 

Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ ηέηαξηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ λα κάζεη ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε 

ρξήζε ζπκβφισλ λα επηθνηλσλεί γηα ηηο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα λα 

πεγαίλεη ζηελ ηνπαιέηα. Ο ηίηινο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ: «ηη θάλσ ζηελ ηνπαιέηα;» Ο αξηζκφο 

ησλ ιέμεσλ ήηαλ έμη: εγψ, κάζεκα, ηνπαιέηα, ζθνππίδνκαη, ηξαβάσ, θαδαλάθη. Η θσλνινγηθή 

απνηχπσζε ησλ ιέμεσλ ήηαλ ΦΦ, ΦΦΓΦΦ, ΓΦΦΦΦ, ΓΦΦΦΓΦ, 

ΦΦΦ, ΦΦΦΦ.  πνπ  = ζχκθσλν, Φ = θσλήελ, Γ = δίςεθν. Ο αξηζκφο ησλ 

νπηηθνπνηεκέλσλ δηεπθνιπληψλ PECS ήηαλ πέληε: εγψ, κάζεκα, ηνπαιέηα, ραξηί πγείαο, 

θαδαλάθη. ηηο δχν εξσηήζεηο  «πφηε πάσ ηνπαιέηα» θαη «ηη θάλσ κεηά ηελ ηνπαιέηα» νη 

ζσζηέο απαληήζεηο ήηαλ  κία ζηηο δχν. Η θνηλσληθή ηζηνξία ηνπ πεηξάκαηνο αλέθεξε έλα 

καζεηή ηνλ Λ. πνπ  κάζαηλε λα ηεξεί ζσζηά ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο φπσο φια ηα παηδηά φηαλ 

πήγαηλε ζηελ ηνπαιέηα. Πνιιέο θνξέο πεηνχζε θάησ ην ραξηί πγείαο ή μερλνχζε λα ηξαβήμεη 

ην θαδαλάθη κε απνηέιεζκα λα δπζθνξνχλ φζνη έκπαηλαλ κέζα ζηελ ηνπαιέηα. Σειηθά κε ηε 

βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ, φηαλ πήγαηλε ηνπαιέηα πεηνχζε ζην ηέινο κέζα ζην θαιάζη ην 

ραξηί πγείαο θαη ηξαβνχζε ην θαδαλάθη αθήλνληαο ηελ ηνπαιέηα θαζαξή φπσο ηε βξήθε. 
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Πέμπηο Πείπαμα: 19 – 03 – 2015 (16 εβδομάδερ μεηά ηην ππώηη θοπά ζηο ΔΔΔΔΚ) 

Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ πέκπηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ λα κάζεη ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε 

ρξήζε ζπκβφισλ γηα λα επηθνηλσλεί γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο απηνεμππεξέηεζεο ηνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα λα κάζεη λα πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ. Ο ηίηινο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηνπ 

πεηξάκαηνο ήηαλ «πφηε πιέλσ ηα ρέξηα κνπ». Ο αξηζκφο ησλ ιέμεσλ ήηαλ πέληε: εγψ, 

λεξνρχηεο, πιχζηκν, πεηζέηα, ζαπνχλη. Ο θσλνινγηθφο ηχπνο ησλ ιέμεσλ ήηαλ : ΦΦ, 

ΦΦΦΦ, ΦΦΦ, ΦΦΦ, ΦΓΦΦ. Ο αξηζκφο ησλ νπηηθνπνηεκέλσλ 

δηεπθνιπληψλ PECS ήηαλ πέληε: εγψ, ζαπνχλη, πιχζηκν ρεξηψλ, λεξνρχηεο, πεηζέηα. Οη 

εξσηήζεηο ήηαλ «πφηε πιέλσ ηα ρέξηα κνπ» θαη «πσο  πιέλσ ηα ρέξηα κνπ», ελψ νη ζσζηέο 

απαληήζεηο ήηαλ κία ζηηο δχν εξσηήζεηο. Η θνηλσληθή ηζηνξία αλέθεξε ην καζεηή Λ. πνπ 

κάζαηλε κε ην ζσζηφ ηξφπν λα πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ. Μεξηθέο θνξέο δε ρξεζηκνπνηνχζε 

ζαπνχλη. κσο ηα δάθηπια ηνπ θνιινχζαλ θαη έλησζε άζρεκα. Ο δάζθαινο ηνλ βνήζεζε λα 

παίξλεη ην ζαπνχλη, λα αλνίγεη ηε βξχζε, λα ζαπνπλίδεη ζσζηά ηα ρέξηα ηνπ, κεηά λα ηα 

μεπιέλεη, λα θιείλεη ηε βξχζε θαη λα ζθνππίδεη ηα ρέξηα ηνπ κε ηελ πεηζέηα. Με ηνλ θαηξφ 

απηφ ηνπ έγηλε ζπλήζεηα θαη έηζη έκαζε λα πιέλεη ζσζηά ηα ρέξηα ηνπ. 

3.7 Πνξεία θαη Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο. 

Η έξεπλα δηεμήρζε ζην πεδίν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ζην ΔΔΔΔΚ  Νέαο Μάθξεο. 

Η κεζνδνινγία ήηαλ κηθηή θαη απνηεινχληαλ απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Η νκάδα-

ζηφρνπ ήηαλ καζεηήο δεθαεπηά  εηψλ κε δηάγλσζε ΓΑΓ– ΦΑ θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

απξνζδηνξίζηνπ βαξχηεηαο, θαη εκπιεθφκελνπο ελήιηθεο. Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ 

κε ηε κεζνδνινγία ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξαηεξήζεηο, 

αμηνινγήζεηο ηνπ καζεηή ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, δειαδή ζηηο 10 – 

12 – 2014, ζηε κέζε ηεο πεξηφδνπ δειαδή ζηηο 28 – 01 – 2015 πεξίπνπ ηέζζεξηο εβδνκάδεο 

κεηά, ελψ ε ηειηθή παξαηήξεζε έγηλε ζηηο 20–02–2015 πεξίπνπ ηέζζεξηο εβδνκάδεο κεηά ηελ 

ελδηάκεζε παξαηήξεζε. Ο εηήζηνο ζηφρνο παξέκεηλε ν ίδηνο, λα κάζεη γισζζηθνχο θψδηθεο 

θαη ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε ρξήζε ζπκβφισλ γηα λα βειηηψζεη ηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία 

ηνπ θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Μεξηθέο εβδνκάδεο άιιαδε  ν εβδνκαδηαίνο ζηφρνο, 

φκσο ήηαλ πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ κεληαίν θαη ηνλ εηήζην. Γηα παξάδεηγκα, ν κεληαίνο 

ζηφρνο  ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ήηαλ λα κάζεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο απηνεμππεξέηεζεο  κε 

ηε ρξήζε εηθφλσλ –ζπκβφισλ γηα λα επηθνηλσλεί θαη λα έρεη θαιή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 
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Σα πέληε πεηξακαηηθά πξσηφθνιια κε θνηλσληθέο ηζηνξίεο δφζεθαλ γηα λα ειεγρζεί ην 

πνζνζηφ επηηπρίαο γηα ην ζηφρν. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζε ελήιηθεο εκπιεθφκελνπο θαη νη 

ζπλεληεχμεηο δφζεθαλ θαη ηαπηίζηεθαλ ρξνληθά κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηε κειέηε 

πεξίπησζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή. 

Η έξεπλα είρε απφ ηελ αξρή ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε κεηά απφ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπ παξαηεξνχκελνπ καζεηή, ε 

νπνία θαηαηέζεθε θαη ζηελ δηεπζχληξηα ηνπ ΔΔΔΔΚ. ε φιε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νη 

αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζην καζεηή πεξηνξίδνληαη κφλν ζην θεθαιαίν αξρηθφ γξάκκα ηνπ 

νλφκαηφο ηνπ (Λ), θαη  ηεξήζεθε ερεκχζεηα θαη αλσλπκία αλαθνξηθά κε ην πξφζσπν ηνπ. 

Δπίζεο ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο πξφζερα  λα κελ παξαπνηεζνχλ ή ηξνπνπνηεζνχλ ηα 

δεδνκέλα, θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ γηλφηαλ απηφ επέζηξεθα  θαη δηφξζσλα   ηπρφλ 

απνθιίζεηο ή αθνχζηα ιάζε. (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 115-120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 
 

       Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  

ηηο πνζνηηθέο έξεπλεο γίλεηαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ επξεκάησλ ή απνηειεζκάησλ 

αλεμάξηεηα αλ ζπκθσλνχλ πνιχ ή ιίγν κε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. ηε ζπλέρεηα ηα 

επξήκαηα παξνπζηάδνληαη κε ηε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην 

παξαζέηνληαη πίλαθεο ή γξαθήκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθά θαη μεθάζαξα γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ θαη φρη λα κπεξδεχνπλ ηνλ αλαγλψζηε. Πνζνηηθή αλάιπζε γίλεηαη ζε δεδνκέλα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ  εξσηεκαηνιφγηα, θιίκαθεο παξαηήξεζεο ή αμηνιφγεζεο, ζπλεληεχμεηο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ παξαζέηνπλ απνζπάζκαηα απφ ηα ιφγηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηα νπνία είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ελλνηψλ θαη κεηαβιεηψλ πνπ 

εμεηάδνληαη. Πνηνηηθή αλάιπζε γίλεηαη ζην ιφγν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εκη- δνκεκέλεο ή κε 

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, πνηνηηθή ή ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, εκεξνιφγηα ή άιια αξρεία θαη 

αλαθνξέο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 350-351). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πξνήιζαλ απφ ηελ παξαηήξεζε ζηηο 

ΛΔΒΓ Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, ΠΑΠΔΑ, Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαη ηνπ 

Απηηζηηθνχ  Φάζκαηνο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξφνδν θαη εμέιημε ηνπ καζεηή ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο. Δπίζεο απνηειέζκαηα πξνήιζαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ 

θαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα ελειίθσλ, φισλ φζσλ εκπιέθνληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν παηδί. Δθηφο απηψλ, απνηειέζκαηα πξνήιζαλ θαη απφ ηα πεηξάκαηα κε ηηο 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο φζνλ αθνξά ηελ επαιήζεπζε θαη θαηά πφζν απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο ζηνλ καζεηή κε απηηζκφ. 
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1.   Πξώηε εξεπλεηηθή ππόζεζε 

Η αποηελεζμαηικόηηηα ηος ΣΑΓΔΠΔΑΔ για ηην ανηιμεηώπιζη ηος πποβλήμαηορ ηυν 

ανεπιθύμηηυν ζςμπεπιθοπών ζε έθηβο μαθηηή  με ΓΑΓ-ΦΑ πος θοιηά ζε ΔΔΔΔΚ. 

χκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία παξαηήξεζεο ζπγθεληξψζεθαλ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα  απφ 

ηηο Άηππεο Παηδαγσγηθέο Αμηνινγήζεηο  θαη κεηαβνιέο πνπ θαηαγξάθεθαλ κε ηηο ΛΔΒΓ . 

Βξέζεθε φηη ην ΑΓΔΠΔΑΔ  είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά επξήκαηα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ. Απηφ θάλεθε θαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα δηαγξάκκαηα ηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο, ηνπ ΠΑΠΔΑ, ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηνπ απηηζηηθνχ  

θάζκαηνο, ησλ ζπλεληεχμεσλ, ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

χκθσλα κε ηηο Άηππεο Παηδαγσγηθέο Αμηνινγήζεηο βξέζεθαλ νη αθφινπζεο κεηαβνιέο 

ζηε Μαζεζηαθή εηνηκφηεηα. (Πίλαθαο 1).  Απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε θαη ΑΠΑ ζηνλ 

Πξνθνξηθφ ιφγν παξαηεξήζεθε αξρηθά φηη ν Λ. ζηελ αθξφαζε έρεη απφθιηζε 14,6 εμάκελα 

θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, θαη απηφ επεηδή δελ δηέθξηλε θαιά φινπο ηνπο ήρνπο, ελψ ην 

θαιχηεξν ζεκείν ηνπ είλαη λα αθξνάηαη θαη λα εθηειεί απιέο εληνιέο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο.  

ζνλ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ζην δηάινγν, ιφγσ έιιεηςεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη κε 

ηθαλνπνηεηηθή αθφκα επηθνηλσλία κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαη ηερλνινγηθά κέζα πνπ 

αληηθαζηζηνχλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ε απφθιηζε είλαη 18 εμάκελα. Μφλν ζηελ έθθξαζε κε 

ζαθήλεηα έρεη απφθιηζε 17,7 εμάκελα, δηφηη κπνξεί ζπγθεθξηκέλα νξηζκέλεο κφλν θνξέο λα 

δίλεη ηα ζχκβνια – εηθνλίδηα γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο απηνεμππεξέηεζεο θαη πγηεηλήο ηνπ. Η 

δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ δφζεθε εδψ ήηαλ λα κάζεη θαιχηεξα λα επηθνηλσλεί γηα ηηο 

βαζηθέο αλάγθεο ηνπ κε εηθνλίδηα – ζχκβνια PECS θαη ΜΑΚΑΣΟΝ. 

ην πεδίν ηνπ Φπρνθηλεηηθνχ ηνκέα φζν αθνξά ηελ αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα 

παξαηεξήζεθε απφθιηζε 4,2 εμάκελα θαη απηφ επεηδή κπνξεί λα εθηειεί ζρεηηθά θαιά 

θηλήζεηο φπσο θφςηκν κε ςαιίδη, δίπισκα κε δχζθνιεο κηθξέο γσλίεο ραξηνληψλ θιπ. ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν έρεη απφθιηζε 10,7 εμάκελα θαη απηφ γηαηί κφλν κε βνήζεηα 

πξνζαλαηνιίδεηαη θαη μερσξίδεη ην εκπξφο – πίζσ απφ κφλνο ηνπ. ηνλ ξπζκφ θαη  ρξφλν 

επεηδή δελ δείρλεη λα θαηαλνεί ρξνληθά λνήκαηα παξνπζηάδεη απφθιηζε 17,3 εμάκελα. Γελ 

κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην αχξην θαη ην κεηά, φκσο ηέηνηνπ είδνπο λνήκαηα είλαη ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην ηνπ PECS,  θαη ζέιεη πνιχ ρξφλν αθφκα γηα λα ηα δηδαρηεί. ηελ 

πιεπξίσζε ε απφθιηζε ηνπ είλαη 9 εμάκελα,  κεηά απφ εξσηήζεηο κε λνήκαηα ή εξσηήζεηο 
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πξνθνξηθέο αλαγλσξίδεη θαη κπνξεί λα δείρλεη βαζηθά κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη κεηά απφ 

εληνιέο θηλείηαη εχθνια κε απηά. Η δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα ήηαλ 

λα κάζεη θαιά ην δεμί θαη αξηζηεξφ κέξνο. 

ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, πξψηα ζηελ νπηηθή κλήκε βξίζθεηαη 15,6 εμάκελα θάησ απφ 

ηελ γξακκή βάζεο θαη απηφ επεηδή ζπκάηαη κε δπζθνιία πεξηερφκελα θαξηψλ πνπ είδε. ηελ 

αθνπζηηθή κλήκε ππνιείπεηαη 18 εμάκελα επεηδή δελ έδεημε αξρηθά λα κπνξεί λα επαλαιάβεη 

δηάθνξα ζηνηρεία πνπ άθνπζε, ή δελ θαηαλφεζε ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή. ηε ιεηηνπξγηθή 

κλήκε βξέζεθε απφθιηζε 17,7 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, επεηδή ελψ αλαγλσξίδεη 

ην φλνκά ηνπ φηαλ ηνλ θσλάδνπλ δελ θαηαθέξλεη λα επαλαιάβεη απιέο ιεηηνπξγίεο ζε 

αληηθείκελα ή εμαξηήκαηα πνπ είδε ακέζσο πξηλ. ζνλ αθνξά ηελ ζπγθέληξσζε πξνζνρήο 

έρεη πνιχ κηθξφηεξε απφθιηζε 10,8 εμάκελα επεηδή έδεημε επαλεηιεκκέλα λα δηαηεξεί ηελ 

πξνζνρή ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε δξαζηεξηφηεηεο ή παηρλίδηα πνπ ήηαλ 

ειθπζηηθά ζε απηφλ θαη ηνπ άξεζαλ. Η ινγηθνκαζεκαηηθή ηνπ ζθέςε παξνπζηάδεη απφθιηζε 

11,7 εμάκελα, απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηαμηλνκήζεηο θαη 

δηαηάμεηο αληηθεηκέλσλ θαη πξαγκάησλ, φπνπ ηα θαηαθέξλεη ζρεηηθά θαιά. Σέινο ζηνπο 

ζπιινγηζκνχο παξνπζηάδεη απφθιηζε 18 εμακήλσλ επεηδή έρεη κεγάιε αδπλακία 

αληαπφθξηζεο ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ νη ζπιινγηζκνί είλαη ιίγν ζχλζεηνη θαη 

δχζθνινη. Η δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ ηέζεθε ήηαλ  λα θαηαθέξλεη λα δηαηεξεί ηελ 

ζπγθέληξσζή πξνζνρήο ηνπ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα εζηηάδεη ζε 

κηα δξαζηεξηφηεηα γηα λα ηελ νινθιεξψζεη ρσξίο λα ηα παξαηάεη ζηε κέζε. 

ηνλ ηνκέα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, θαη ηδηαίηεξα ζην πεδίν απηνζπλαίζζεκα 

έρεη απφθιηζε 16 εμάκελα, θαη απηφ γηαηί ελψ απνδέρεηαη θαη είλαη αξρηθά ήξεκνο κε ηνπο 

άιινπο, ππάξρνπλ θνξέο πνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ, θάηη πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα φρη κφλν γηα εθείλνλ αιιά θαη γηα νιφθιεξν ην ζρνιείν. ην 

ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε απνθιίλεη 13,7 εμάκελα θάησ απφ ηελ γξακκή βάζεο επεηδή ζπρλά 

δείρλεη λα ζέιεη  λα καζαίλεη λέεο απιέο δξαζηεξηφηεηεο ή θαηλνχξγηα παηρλίδηα. ηελ 

ζπλεξγαζία κε άιινπο απνθιίλεη 13 εμάκελα θάησ επεηδή ζε ζπλζήθεο δηακνξθσκέλεο κε 

αζθάιεηα κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηελ εθηέιεζε νκαδηθήο 

εξγαζίαο ή νκαδηθνχ παηρληδηνχ. Δδψ ε δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ δφζεθε ήηαλ λα 

απνδέρεηαη ηνπο άιινπο θαη λα ζηακαηήζεη ηηο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνο απηνχο. 
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Δλδηάκεζε παξαηήξεζε θαη ΑΠΑ ζηελ Μαζεζηαθή εηνηκφηεηα (Πίλαθαο 1). ην πεδίν 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ν Λ. παξνπζίαζε ζηελ αθξφαζε λα έρεη απφθιηζε 14,6 εμάκελα θάησ 

απφ ηε γξακκή βάζεο φπσο θαη ζηελ πξψηε παξαηήξεζε, επεηδή δελ έδεημε βειηίσζε ζηε 

δηάθξηζε ησλ ήρσλ, ελψ ην ζεκείν πνπ πεγαίλεη θαιά είλαη λα αθξνάηαη θαη λα εθηειεί απιέο 

εληνιέο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο, εηδηθά φζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνεμππεξέηεζε ηνπ. ρεηηθά 

κε ηελ ζπκκεηνρή ζην δηάινγν έδεημε θη εδψ απφθιηζε 18 εμάκελα θάησ κηαο θαη βξίζθεηαη 

αθφκα ζηελ αξρή εθκάζεζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο θαη ιφγσ έιιεηςεο 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ηελ έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα έρεη απφθιηζε 17,5 εμάκελα 

θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, εδψ παξαηεξήζεθε κηθξή βειηίσζε θαη εμέιημε ιφγσ εθκάζεζεο 

PECS θαη ΜΑΚΑΣΟΝ πνπ πξνζπαζεί ν καζεηήο απφ ηελ αξρή. Η δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα 

παξέκεηλε λα κάζεη λα επηθνηλσλεί γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ κε PECS θαη ΜΑΚΑΣΟΝ. 

 ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε γεληθή – αδξή θαη ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα έδεημε απφθιηζε κφλν 4,1 εμάκελα θάησ, θαη απηφ επεηδή άξρηζε λα εθηειεί 

πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο πνπ ηνπ έδσζαλ ηελ 

επθαηξία λα αλαδείμεη κία κηθξή βειηίσζε. ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν έρεη απφθιηζε 

10,7 εμάκελα θαη απηφ γηαηί ζέιεη πνιιή βνήζεηα γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, 

θάηη πνπ ζα ρξεηαζηεί αξθεηφ ρξφλν γηα λα θαηαθηήζεη κέρξη έλα βαζκφ. 

ζνλ αθνξά ηνλ ξπζκφ θαη ην ρξφλν έρεη κεγάιε απφθιηζε 17,3 εμάκελα επεηδή δελ 

θαηάθεξε αθφκα λα θαηαλνήζεη ρξνληθά λνήκαηα θαη ρξνληθνχο ζπζρεηηζκνχο. ηελ 

πιεπξίσζε έδεημε απφθιηζε 9 εμάκελα θάησ, επεηδή αλαγλσξίδεη κεηά απφ εξσηήζεηο θαη 

κηθξή βνήζεηα βαζηθά κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ, ηα δείρλεη κε θάπνηα δπζθνιία, κπεξδεχεηαη 

θάπνηεο θνξέο, φκσο θηλείηαη εχθνια κε απηά. Η δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα παξέκεηλε λα 

πξνζπαζήζεη λα κάζεη ην δεμί θαη αξηζηεξφ κέξνο.  

ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νπηηθή κλήκε είλαη 15,6 εμάκελα θάησ 

απφ ηε γξακκή βάζεο θαη απηφ επεηδή ζπκάηαη έζησ θαη κε κεγάιε δπζθνιία ην πεξηερφκελν 

θσηνγξαθηψλ θαη θαξηψλ πνπ είδε. ηελ αθνπζηηθή κλήκε ππνιείπεηαη 18 εμάκελα επεηδή δελ 

κπνξεί λα δείμεη  θαιά ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ άθνπζε. 

ηελ ιεηηνπξγηθή κλήκε βξέζεθε 17,2 εμάκελα θάησ επεηδή αλαγλσξίδεη ην φλνκά ηνπ, 

αθνχεη ζε απηφ θαη κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζε εληνιή φηαλ ην αθνχεη. Δπίζεο, ε κηθξή 

βειηίσζε εδψ ήξζε επεηδή ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο – ζχκβνια γηα ηελ αληαιιαγή αληηθεηκέλσλ. 

ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο είρε κηθξφηεξε απφθιηζε 10,6 εμακήλσλ επεηδή δηαηεξεί ηελ 
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πξνζνρή ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ζε κία δξαζηεξηφηεηα, θάηη πνπ κε ηελ εμάζθεζε έθεξε 

κία κηθξή βειηίσζε. 

ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε είρε 11,7 εμάκελα απφθιηζε επεηδή κε ηηο ηαμηλνκήζεηο θαη 

δηαηάμεηο αληηθεηκέλσλ ηα θαηαθέξλεη ζρεηηθά θαιά, φκσο δελ θαηαθέξλεη αθφκα λα θάλεη 

θάηη άιιν παξεκθεξέο. 

ηνπο ζπιινγηζκνχο παξνπζίαζε απφθιηζε 18 εμακήλσλ θάησ γηαηί έρεη κεγάιε αδπλακία 

αληαπφθξηζεο ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο, θαη δελ κπνξεί λα θαηαθηήζεη βαζηθέο έλλνηεο. Η 

δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη λα δηαηεξεί ηε ζπγθέληξσζή πξνζνρήο ηνπ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν θαη  λα εζηηάδεη ζε κία δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα ζηακαηάεη, αιιά λα ηελ 

νινθιεξψλεη.  

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε φζν αθνξά ην απηνζπλαίζζεκα έρεη απφθιηζε 16 

εμάκελα θάησ γηαηί ελψ απνδέρεηαη αξρηθά ηνπο άιινπο, ζηε δηάξθεηα κεξηθέο θνξέο δελ 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ, μαθληθά κπνξεί λα ππνηξνπηάζεη, θάηη πνπ θάλεη 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ λα ηνλ θνβνχληαη θάπνηεο θνξέο φηαλ θάζεηαη δίπια ηνπο. ην 

ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε έρεη απφθιηζε 13,5 εμάκελα θάησ επεηδή ζέιεη θαη καζαίλεη λέεο 

απιέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθά απηέο πνπ ηνπ είλαη επράξηζηεο. ηελ ζπλεξγαζία κε άιινπο είρε 

απφθιηζε 13 εμάκελα επεηδή κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, 

πάληα φκσο ζε κηθξή απφζηαζε γηα λα είλαη νη άιινη αζθαιείο. Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα 

ήηαλ λα απνδέρεηαη ηνπο άιινπο ρσξίο λα εθδειψλεη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Η 

ζπγθεληξσηηθή απφθιηζε ζηελ εηνηκφηεηα ήηαλ 14,2 εμάκελα θάησ. 

 Σειηθή παξαηήξεζε  θαη ΑΠΑ ζηε Μαζεζηαθή εηνηκφηεηα (Πίλαθαο 1). ζνλ αθνξά ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν φπσο ππνινγίδεηαη θαη απφ ηελ ηειηθή παξαηήξεζε ν Λ. ζηελ αθξφαζε έρεη 

απφθιηζε 14,6 εμάκελα θάησ θαη απηφ επεηδή δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη θαιά φινπο ηνπο ήρνπο, 

ελψ ην θαιχηεξν ζεκείν ηνπ είλαη λα αθξνάηαη θαη λα εθηειεί απιέο εληνιέο θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. ζν αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζην δηάινγν έρεη απφθιηζε 18 εμάκελα θάησ. 

ηελ έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα έρεη απφθιηζε 17,2 εμάκελα, θαη απηή ε βειηίσζε 

έγηλε επεηδή δφζεθε βάξνο ζηελ επηθνηλσλία κε ρξήζε λέσλ ηερληθψλ  επηθνηλσλίαο. Βαζηθφο  

δηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη λα κάζεη εηδηθνχο γισζζηθνχο θψδηθεο θαη ηερληθέο επηθνηλσλίαο  κε 

ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ  (PECS θαη ΜΑΚΑΣΟΝ)  

ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα 

παξαηεξνχκε βειηίσζε, κε απφθιηζε κφλν 3,9 εμάκελα θαη απηφ επεηδή κπνξεί ζρεηηθά θαιά 



 

86 
 

λα εθηειεί αδξέο  θαη ιεπηέο θηλήζεηο, πάληα κε ηελ επίβιεςε ζσκαηηθνχ θαζνδεγεηή. ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν έρεη απφθιηζε 10,7 εμάκελα  θάησ θαη απηφ επεηδή ζέιεη πνιιή 

βνήζεηα γηα λα θαηαθηήζεη ηέηνηεο έλλνηεο. ζν αθνξά ηνλ ξπζκφ θαη ην ρξφλν έρεη κεγάιε 

απφθιηζε 17,3 εμάκελα θάησ επεηδή δελ θαηαλνεί ρξνληθέο έλλνηεο. 

ηελ πιεπξίσζε έρεη απφθιηζε κφλν 9 εμάκελα θάησ θαη απηφ επεηδή αλαγλσξίδεη κεηά 

απφ εξσηήζεηο βαζηθά κέξε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαη θηλείηαη εχθνια κε απηά. Δπίζεο κπνξεί κε 

εληνιέο λα μερσξίδεη θάπνηα απφ απηά ηα κέξε θαη λα θάλεη δξαζηεξηφηεηεο. Γηδαθηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ήηαλ λα κάζεη ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ κέξνο θαιχηεξα. 

ηνλ λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νπηηθή κλήκε βξίζθεηαη 15,6 εμάκελα 

θάησ  απφ ηε γξακκή βάζεο θαη απηφ επεηδή ζπκάηαη έζησ κε δπζθνιία ην πεξηερφκελν 

θαξηψλ πνπ είδε. Δπίζεο ζπκάηαη θαη μερσξίδεη βαζηθά ρξψκαηα έζησ θαη κε δπζθνιία. ηελ 

αθνπζηηθή κλήκε ππνιείπεηαη 18 εμάκελα θάησ επεηδή δελ κπνξεί λα επαλαιάβεη θαιά θάηη 

πνπ άθνπζε. ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε παξνπζίαζε βειηίσζε ζηα 16,8 εμάκελα επεηδή 

αλαγλσξίδεη ην φλνκά ηνπ, θαη θαηαθέξλεη λα νλνκάζεη αληηθείκελα κε ρξήζε ζπκβφισλ 

(δείρλνληαο ηα ). ηελ ζπγθέληξσζε πξνζνρήο έρεη κηθξφηεξε απφθιηζε 10,5 εμακήλσλ θαη 

απηφ επεηδή δηαηεξεί ηελ πξνζνρή ηνπ γηα ιίγν ρξφλν ζε κία δξαζηεξηφηεηα, ηελ νπνία ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αλ δελ έρεη βνήζεηα ηελ παξαηάεη ζηε κέζε. ηελ ινγηθνκαζεκαηηθή 

ζθέςε έρεη 11,7 εμάκελα απφθιηζε  επεηδή κφλν κε ηηο ηαμηλνκήζεηο θαη ηηο δηαηάμεηο 

αληηθεηκέλσλ ηα θαηαθέξλεη ζρεηηθά θαιά. ηνπο ζπιινγηζκνχο παξνπζηάδεη απφθιηζε 18 

εμακήλσλ γηαηί έρεη κεγάιε αδπλακία αληαπφθξηζεο ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη δελ κπνξεί λα 

θαηαθηήζεη βαζηθέο έλλνηεο ζην πεδίν απηφ. Γηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη λα δηαηεξεί ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, θαη λα εζηηάδεη ζε κία 

δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα ηα παξαηάεη ζηε κέζε. 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην απηνζπλαίζζεκα δελ άιιαμε θάηη, 

έρεη απφθιηζε 16 εμάκελα γηαηί ελψ απνδέρεηαη αξρηθά ηνπο άιινπο δελ κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ. ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε απνθιίλεη 13,3 εμάκελα 

επεηδή ζέιεη θαη καζαίλεη λέεο, απιέο δξαζηεξηφηεηεο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ ηνπ θαίλνληαη 

επράξηζηεο. ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο απνθιίλεη 13 εμάκελα επεηδή κπνξεί λα 

ζπλεξγαζηεί κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, φκσο πάληα ζε αζθαιή απφζηαζε γηα θάζε 

ελδερφκελν επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη λα απνδέρεηαη ηνπο 
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άιινπο θαη λα ζηακαηήζεη ηηο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο φηαλ βξίζθεηαη κε ζπκκαζεηέο γχξσ 

ηνπ. Η ζπγθεληξσηηθή απφθιηζε ζηελ εηνηκφηεηα ήηαλ 14,1 εμάκελα θάησ. 

χκθσλα κε ηηο Άηππεο Παηδαγσγηθέο Αμηνινγήζεηο ζεκεηψζεθαλ νη αθφινπζεο 

κεηαβνιέο Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ 

(Πίλαθαο 2).  ηελ καζεζηαθή εηνηκφηεηα ζπγθεληξσηηθά φπσο αλέθεξα παξαπάλσ θαη ζηηο 

βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο είλαη 17,5 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο επεηδή 

θαηαλνεί  κφλν απιέο εληνιέο. ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη 17 εμάκελα θάησ απφ ηελ 

γξακκή βάζεο επεηδή κπνξεί κφλν κε βνήζεηα λα απηνλνκεζεί ζην πεξηβάιινλ. ηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρεη απφθιηζε 16 εμάκελα θάησ θαη απηφ γηαηί δελ κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί κφλνο  δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα έρεη 

απφθιηζε 18 εμάκελα θάησ επεηδή δελ γλσξίδεη θαιά ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαιείσλ θαη 

κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλνο κε απηά, φπσο επίζεο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί πξνεπαγγεικαηηθά 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα ήηαλ λα ρεηξίδεηαη θαιχηεξα 

ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ ηνπ δίλνληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο λα γίλεηαη επηθίλδπλνο 

ζηνπο άιινπο θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ κε απηά.  

Δλδηάκεζε παξαηήξεζε θαη ΑΠΑ ζην ΠΑΠΔΑ (Πίλαθαο 2) 

ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα έρεη 12,5 εμάκελα απφθιηζε θαη ζηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο είλαη 17,5 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, επεηδή θαηαλνεί κφλν απιέο 

εληνιέο. ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη 16 εμάκελα θάησ επεηδή παξνπζίαζε κία κηθξή 

βειηίσζε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε βνήζεηα θαηαθέξλεη λα απηνλνκεζεί ζην 

πεξηβάιινλ. ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρεη απφθιηζε 16 εμάκελα θάησ θαη απηφ γηαηί 

δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί  κφλνο ηνπ δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. ηελ 

πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα έρεη επίζεο απφθιηζε 18 εμάκελα επεηδή δελ γλσξίδεη θαιά ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαιείσλ θαη κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλνο κε απηά, φπσο επίζεο δελ κπνξεί 

λα αληηιεθζεί πξνεπαγγεικαηηθά ηε ρξεζηκφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηδαθηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ήηαλ λα ρεηξίδεηαη θαιχηεξα ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ ηνπ δίλνληαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα γίλεηαη επηθίλδπλνο ζηνπο άιινπο θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ κε απηά. 

Σειηθή παξαηήξεζε θαη ΑΠΑ ζην ΠΑΠΔΑ (Πίλαθαο 2) 

Δδψ ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα έρεη 11,8 εμάκελα απφθιηζε, θαη ζηηο βαζηθέο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο είλαη 17,5 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο επεηδή θαηαλνεί κφλν 

απιέο εληνιέο. ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε κία κηθξή βειηίσζε παξνπζίαζε απφθιηζε 15 
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εμάκελα θάησ επεηδή κπνξεί κε βνήζεηα λα απηνλνκεζεί ζην πεξηβάιινλ θαιχηεξα. ηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρεη απφθιηζε 16 εμάκελα θαη απηφ γηαηί δελ κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί κφλνο ηνπ δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ θαη λα νξγαλψζεη ηελ θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ρσξίο επίβιεςε. ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα έρεη απφθιηζε 18 

εμάκελα επεηδή δελ θαηάθεξε λα κάζεη θαιά ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαιείσλ θαη κπνξεί λα 

γίλεη επηθίλδπλνο κε απηά, φπσο επίζεο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί πξνεπαγγεικαηηθά ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη λα ρεηξίδεηαη θαιχηεξα ηα 

δηάθνξα εξγαιεία πνπ ηνπ δίλνληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα γίλεηαη επηθίλδπλνο ζηνπο 

άιινπο θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ κε απηά. 

χκθσλα κε ηηο Άηππεο Παηδαγσγηθέο Αμηνινγήζεηο ζεκεηψζεθαλ νη αθφινπζεο 

κεηαβνιέο ζηηο Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Πίλαθαο 3). ηελ Αξρηθή ΑΠΑ ζηηο γεληθέο 

καζεζηαθέο εηνηκφηεηεο έρεη απφθιηζε 17,3 εμάκελα επεηδή κφλν ζηελ θαηαλφεζε απιψλ 

ζπκβφισλ ηα πεγαίλεη θαιά. ηηο δεμηφηεηεο εηνηκφηεηαο έρεη απφθιηζε 14,4 εμάκελα θάησ 

απφ ηε γξακκή βάζεο φπσο παξαηεξήζεθε παξαπάλσ, θαη δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο θαη ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε εηθφλεο – ζχκβνια. ηηο 

δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ ππάξρεη απφθιηζε 18 εμάκελα θάησ επεηδή δελ θαηαθέξλεη ζρεδφλ 

ηίπνηα ζηνλ ηνκέα απηφλ. ηηο  δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο αθνχ έρεη απφθιηζε 16,7 εμάκελα 

θάησ, πξέπεη ζαλ δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα λα εληζρπζεί ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη ε 

θνηλσληθή ηνπ αιιειεπίδξαζε. 

Δλδηάκεζε παξαηήξεζε θαη ΑΠΑ ζηηο Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Πίλαθαο 3) 

ηηο γεληθέο καζεζηαθέο εηνηκφηεηεο έρεη απφθιηζε 17 εμάκελα θάησ επεηδή κφλν ζηελ 

θαηαλφεζε απιψλ ζπκβφισλ ηα πεγαίλεη θαιά, θαη έρεη κηθξή αιιά ζεκαληηθή πξφνδν. ηηο 

δεμηφηεηεο εηνηκφηεηαο έρεη απφθιηζε 14,2 εμάκελα θάησ φπσο παξαηεξήζεθε πξνεγνπκέλσο, 

θαη δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο θαη ε βειηίσζε επηθνηλσλίαο 

κε εηθφλεο – ζχκβνια PECS θαη ΜΑΚΑΣΟΝ. ηηο δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ ππάξρεη απφθιηζε 

18 εμάκελα θάησ επεηδή δελ θαηαθέξλεη ζρεδφλ ηίπνηα ζηνλ ηνκέα απηφλ, θαη ηνπ είλαη 

δχζθνιν λα θαηαθηήζεη αθφκα θαη βαζηθέο έλλνηεο. ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, αθνχ έρεη 

απφθιηζε 16,7 εμάκελα θάησ πξέπεη ζαλ δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα λα εληζρπζεί ε ζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη λα κεησζνχλ νη αλεπηζχκεηεο  ζπκπεξηθνξέο. 

Σειηθή παξαηήξεζε θαη ΑΠΑ ζηηο γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Πίλαθαο 3) 
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ηηο γεληθέο καζεζηαθέο εηνηκφηεηεο έρεη απφθιηζε 16,7 εμάκελα θάησ επεηδή κφλν ζηελ 

θαηαλφεζε απιψλ ζπκβφισλ ηα πεγαίλεη θαιά θαη ζπλέρηζε λα θαηαθηά ζχκβνια κε ηνλ 

θαηξφ. ηηο δεμηφηεηεο εηνηκφηεηαο παξνπζίαζε κηθξή βειηίσζε, 14 εμάκελα θάησ ιφγσ ηεο 

ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ κε εηθφλεο, θαη δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο άιινπο θαη ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε εηθφλεο. ηηο δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ 

ππάξρεη απφθιηζε 18 εμάκελα θάησ επεηδή δελ θαηαθέξλεη ζρεδφλ ηίπνηα ζηνλ ηνκέα απηφλ. 

ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο αθνχ έρεη απφθιηζε 16,7 εμάκελα θάησ,  πξέπεη ζαλ δηδαθηηθή 

πξνηεξαηφηεηα λα εληζρπζεί ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

     χκθσλα κε ηηο Άηππεο Παηδαγσγηθέο Αμηνινγήζεηο ζεκεηψζεθαλ νη αθφινπζεο κεηαβνιέο 

ζηηο  Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ (Πίλαθαο 4). ηελ αξρηθή 

ΑΠΑ βξέζεθε ζηελ επηθνηλσλία λα έρεη 18 εμάκελα απφθιηζε θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο κε 

δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα  λα βειηησζεί ε επηθνηλσλία θαη ε θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή  κε 

εηθφλεο. ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο έρεη απφθιηζε 16 εμάκελα θάησ επεηδή έρεη κεξηθή 

θνηλσληθή πξσηνβνπιία θαη αληαπφθξηζε, θαη δελ έρεη κάζεη αθφκα θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο  

ζε φιεο ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ. ηελ ζθέςε – θαληαζία έρεη κεγάιε απφθιηζε   18 εμάκελα 

θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο. Γηδαθηηθή  πξνηεξαηφηεηα είλαη ε εθκάζεζε θαλφλσλ θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ε εμάιεηςε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φηαλ ζπλαλαζηξέθεηαη κε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκκαζεηέο ηνπ. 

Δλδηάκεζε παξαηήξεζε θαη ΑΠΑ ζην Φάζκα ηνπ απηηζκνχ (Πίλαθαο 4) 

ηελ επηθνηλσλία έρεη 16,5 απφ 18 εμάκελα απφθιηζε θαη θαίλεηαη θαζαξφηεξα εδψ ε 

δνπιεηά πνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επηθνηλσλία, ελψ δηδαθηηθή 

πξνηεξαηφηεηα είλαη  λα βειηησζεί πεξηζζφηεξν ε επηθνηλσλία ηνπ κε εηθφλεο – ζχκβνια. ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο έρεη απφθιηζε 15 εμάκελα θάησ, παξνπζηάδνληαο κηθξή εμέιημε ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε. ηελ ζθέςε – θαληαζία παξακέλεη ε απφθιηζε  θαη  

βξίζθεηαη 18 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο. Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε 

εθκάζεζε θαλφλσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε εμάιεηςε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φηαλ 

ζπλαλαζηξέθεηαη κε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκκαζεηέο ηνπ. 

Σειηθή παξαηήξεζε θαη ΑΠΑ ζην Φάζκα ηνπ απηηζκνχ (Πίλαθαο 4) 

ηελ επηθνηλσλία έρεη 15 εμάκελα απφθιηζε θάησ θαη απηφ ιφγσ ηεο ρξήζεο λέσλ 

ηερλνινγηθψλ επηθνηλσλίαο κε ζχκβνια – εηθφλεο θαη δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη λα 

βειηησζεί ε επηθνηλσλία ηνπ κε ρξήζε PECS θαη ΜΑΚΑΣΟΝ. ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο έρεη 
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απφθιηζε 14 εμάκελα θάησ παξνπζηάδνληαο θαη άιιε εμέιημε ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ηελ θνηλσληθή αληαπφθξηζε.  ηελ ζθέςε – θαληαζία  βξίζθεηαη 18 εμάκελα θάησ απφ ηε 

γξακκή βάζεο. Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε εθκάζεζε θαλφλσλ θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ε εμάιεηςε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φηαλ ζπλαλαζηξέθεηαη άιινπο,  

επεηδή ήδε παξνπζίαζε βειηίσζε ζε απηά ηα πεδία ζηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Απφ ηα παξαπάλσ θαη εηδηθφηεξα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηφζν ζην ΠΑΠΔΑ φζν θαη 

ζην  Φάζκα Απηηζκνχ ν καζεηήο ζεκείσζε εμέιημε ηξία πεξίπνπ εμάκελα ζε ζρεηηθά  ιίγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη  επηβεβαηψλεηαη ε πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, ε  νπνία αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ,2014) ζηελ αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζε καζεηή κε απηηζκφ κέζα ζην ζρνιείν. Να ζεκεησζεί φηη ε βειηίσζε  απηή 

ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κπνξεί λα ήηαλ ιίγα εμάκελα δηαθνξά απφ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, 

φκσο ζε κία ηφζν βαξηά πεξίπησζε απηηζηηθνχ παηδηνχ κε επηζεηηθφηεηα λνκίδσ φηη απνηειεί   

ζεηηθή εμέιημε. 

Απνηειέζκαηα ζπλεληεχμεσλ. 

Ο θάζε έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο έδσζε πνιχ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε θαη 

βειηίσζε ηνπ Λ. Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο, ε ινγνζεξαπεχηξηα θαη ε κεηέξα ηνπ καζεηή 

ζπκκεηείραλ ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη ηφζν ζηε δεχηεξε φζν θαη ζηελ ηέηαξηε 

εξψηεζε έδσζαλ απάληεζε πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ πξψηε ππφζεζε ηεο έξεπλαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε εξψηεζε πνπ έιεγε: «απφ ην πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζεσξείηε φηη κεηψζεθαλ νη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή» 

απάληεζαλ: 

Δθπαηδεπηηθφο: πηζηεχσ φηη θάπνηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηάμε αιιά θαη ηελ 

απιή κεηψζεθαλ,  θαη ζε απηφ ζπλέβαιε θαη ην πξφγξακκα ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ εθαξκφζηεθε . 

Λνγνζεξαπεχηξηα: νη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ κεηψζεθαλ, θαη απηφ έρεη 

λα θάλεη κε ηελ αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζα ζηελ ηάμε θαη ηδηαίηεξα ηηο ζηηγκέο πνπ 

δνπιεχακε  ην επηθνηλσληαθφ θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παιηφηεξα, θάπνηεο θνξέο ν 

καζεηήο είρε απνδηνξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη απηφ γηαηί δελ θαηαλννχζε ηνπο άιινπο 

αιιά νχηε  νη άιινη απηφλ, ελψ κε ην πξφγξακκα ην πξφβιεκα απηφ κεηψζεθε ζε θάπνην 

βαζκφ. 
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Μεηέξα: λνκίδσ φηη αξρίδεη θαη βνεζηέηαη  ζην ζπίηη κε ην πξφγξακκα απηφ πνπ πεξηέρεη 

ηηο θάξηεο, θαη βιέπσ φηη θάπνηεο θνξέο δελ είλαη αλήζπρνο, αιιά νχηε αληηθνηλσληθφο θαη 

εθθξάδεηαη κε απηέο ηηο θάξηεο πνπ ηνπ αξέζνπλ. 

Απ’ φια ηα παξαπάλσ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ πσο κεηψζεθαλ 

αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή, θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ θαιχηεξε 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηηο θάξηεο – ζχκβνια πνπ δνπιεχνπκε κε ην εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα παξέκβαζεο, επηβεβαηψλνληαο  έηζη πάιη ηελ  πξψηε ππφζεζε γηα ην πφζν 

απνηειεζκαηηθφ είλαη ην ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 2014). 

ζν αθνξά ηψξα ηελ ηέηαξηε εξψηεζε πνπ εμεηάδεη «αλ αλαπηχρζεθαλ θαη άιινη ηνκείο 

απφ ην  πξφγξακκα παξέκβαζεο, θαη αλ ΝΑΙ πνηνη ήηαλ απηνί», απάληεζαλ: 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο αλέθεξε ηελ ζπγθξάηεζε θαη ζπαληφηεξε εκθάληζε ησλ 

έληνλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θνξηίζεσλ, φπσο ν ζπκφο ηνπ καζεηή, θαη απηφ είλαη κεγάιε 

βειηίσζε. 

Η ινγνζεξαπεχηξηα είπε πσο ην επηθνηλσληαθφ κέξνο αλαπηχρζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παιηφηεξα φηαλ ήζειε ν καζεηήο λεξφ ζεθσλφηαλ θαη έςαρλε 

κφλνο ην κπνπθάιη κε ην λεξφ, ή φηαλ ήζειε ηνπαιέηα ζε ηξαβνχζε απφ ην ρέξη γηα λα ηνλ 

νδεγήζεηο  εθεί. Με ην πξφγξακκα είλαη αμηνζεκείσηε ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνο ην 

θαιχηεξν θαη ρξεηάδεηαη λα ην ζπλερίζεη θαη ηελ επφκελε ρξνληά θαη  λα εκπινπηηζηεί 

πεξηζζφηεξν ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Η κεηέξα είπε θη απηή φηη έξρεηαη πην ήξεκνο ζπίηη, επηθνηλσλεί πεξηζζφηεξν θαη έηζη 

βειηηψλεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζε ζρέζε κε παιηφηεξα. 

ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ έδσζαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε 

φηη ν καζεηήο κε ην ΑΓΔΠΔΑΔ εληζρχζεθε θαη ζε άιινπο ηνκείο,  ηε δηαρείξηζε έληνλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηελ θνηλσληθή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ζχκβνια, φπνπ παξνπζίαζε  

βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θάλεθε φηη ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

απνδεηθλχεηαη ζρεδφλ  πιήξσο . 

 

Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ. 
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Σα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο δφζεθαλ ζηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ πνπ 

αζρνινχληαη κε απηηζηηθά παηδηά. Ο ιφγνο ήηαλ λα εμεηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηδαθηηθψλ δηαθνξνπνίεζεο κε έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε απηηζηηθά παηδηά, πνπ 

απνηειεί θχξην ζέκα ηεο έξεπλαο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνπο 10 νη 7 ήηαλ 

γπλαίθεο θαη νη 3 άλδξεο, κε αληίζηνηρν πνζνζηφ 70% γπλαίθεο θαη 30% άληξεο. Οη δχν, 

(πνζνζηφ 20%) ήηαλ ειηθίαο 25 – 30 εηψλ, έμη ειηθίαο 30 – 40 εηψλ, (πνζνζηφ 60%) θαη νη 

ππφινηπνη δχν 40 – 55 εηψλ (πνζνζηφ 20%). Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη πέληε, (πνζνζηφ 

50%) ήηαλ δάζθαινη θαη θαζεγεηέο εηδηθήο αγσγήο θαη ην ππφινηπν 50% ήηαλ εηδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ φπσο θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, εξγνζεξαπεπηέο θαη ινγνζεξαπεπηέο. 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη ζπγθεθξηκέλα ζε εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ δηδαζθαιία  θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε απηηζηηθά παηδηά. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα βξέζεθε φηη απφ ηελ 7
ε
 εξψηεζε φηη ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πηζηεχνπλ πσο ην ΑΓΔΠΔΑΔ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ν έλαο, (πνζνζηφ 10%) δηαθψλεζε θαη 

επέιεμε ηελ απάληεζε ΟΥΙ φζν αθνξά ηελ ρξεζηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (ζρήκα 1). 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απάληεζαλ ΝΑΙ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, ζηελ φγδνε εξψηεζε 

εξσηήζεθαλ θαηά πφζν κπνξεί ην ΑΓΔΠΔΑΔ λα βνεζήζεη ηελ αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, 0% πνζνζηφ δειαδή θαλέλαο δελ επέιεμε ηελ επηινγή Καζφινπ, Λίγν επέιεμε 

έλαο εθπαηδεπηηθφο δειαδή πνζνζηφ 10%, Μέηξηα επέιεμε έλαο δειαδή πνζνζηφ 10%, Πνιχ 

επέιεμαλ έμη δειαδή πνζνζηφ 60%, θαη Πάξα Πνιχ επέιεμε έλαο δειαδή πνζνζηφ 10% 

(ζρήκα 2). Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζπκπεξαίλνπκε ζχκθσλα κε ηελ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη ην πξφγξακκα ΑΓΔΠΔΑΔ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ ζε απηηζηηθά παηδηά 

ζχκθσλα κε ηελ ζπγγξαθέα Γξνζηλνχ  (2014) θάηη πνπ θάλεθε θαη απφ ηα πνζνηηθά αιιά θαη 

απφ ηα πνηνηηθά επξήκαηα πνπ απέδεημαλ ηελ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο έξεπλαο. 

Με ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζπκθσλνχλ θαη νη εξεπλεηέο πνπ έρσ αλαθέξεη ζηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, φπσο νη (Asperg etal,  (2010)),νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ φηη ν 

δάζθαινο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο γηα λα θαηαλνεί ην 

απηηζηηθφ παηδί ηνπο γχξσ ηνπ θαη λα εληζρχεηαη ε θνηλσληθή επηθνηλσλία ηνπ. Δπίζεο κε ηελ 

βησκαηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε βειηηψλνληαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ.  
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Απφ φια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ θαίλεηαη φηη ην πξψην εξεπλεηηθφ 

απνδεηθλχεηαη κεξηθψο θαη κάιηζηα ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

2.  Γεύηεξε εξεπλεηηθή ππόζεζε 

Η βοήθεια ηυν  κοινυνικών δεξιοηήηυν ζηην ένηαξη και πποζαπμογή ηος αςηιζηικού 

μαθηηή μέζα ζηο ζσολικό πεπιβάλλον (Υξεζηάθεο, 2011, ζζ. 27-29). 

Δδψ πξψηα πξέπεη λα επηζεκάλσ πάιη φηη απφ ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ  

νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο βνήζεζαλ ην καζεηή λα πξνζαξκνζηεί θαιχηεξα, λα αιιειεπηδξά 

θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζεηηθά κέζα ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν, θαη ζπλεπψο ηελ θαιχηεξε 

έληαμε ηνπ ζην ρψξν απηφ, θαη ηδηαίηεξα ζην επηθνηλσληαθφ θνκκάηη πνπ έπξεπε λα βνεζεζεί. 

Απνηειέζκαηα ζπλεληεχμεσλ. 

Η γλψκε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ δειαδή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, ηεο 

ινγνζεξαπεχηξηαο θαη ηεο κεηέξαο ηνπ καζεηή επηβεβαίσζαλ ηελ  βνήζεηα πνπ δίλνπλ νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζρνιείν ( Σξίηε  εξψηεζε). 

Δθπαηδεπηηθφο ΔΑΔ: λνκίδσ φηη ε εθκάζεζε βνεζάεη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

φηαλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γίλνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο. Απηφ 

θάλεθε  απφ ηε κείσζε ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν 

αιιειεπίδξαζεο κε εκέλα, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο απφ φζν 

άθνπζα. Πηζηεχσ φηη ην πξφγξακκα πξέπεη λα ζπλερηζηεί. 

Λνγνζεξαπεχηξηα: ε ζεηηθή αιιαγή θάλεθε ζηνλ Λ. ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπ. Έθαλε πεξηζζφηεξε ππνκνλή, 

ήμεξε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα δεηάεη κε ην ζσζηφ ηξφπν απηφ πνπ ζέιεη, ηδηαίηεξα ηηο 

βαζηθέο ηνπ αλάγθεο, πνπ γηα εκάο είλαη ην πξψην ζεκαληηθφ ζαλ πξνηεξαηφηεηα, θαη θπξίσο 

κείσζε ζε ζρεηηθά θαιφ βαζκφ αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο φπσο ην λα πεηάεη πξάγκαηα, λα 

ζέιεη λα βγεη έμσ απφ ηελ ηάμε, λα θηχλεη θιπ. 

Μεηέξα: ζίγνπξα είλαη πην ήξεκνο ζην ζπίηη αιιά θαη φηαλ βγαίλνπκε γηα ςψληα θαη ηνλ 

παίξλσ καδί γηα λα κε βνεζήζεη. Μνπ αξέζεη πνιχ πνπ είλαη ήξεκνο θαη ζπλεξγάζηκνο, 

εχρνκαη ε ζπκπεξηθνξά απηή λα ζπλερηζηεί. 

Απφ ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο  ε δεχηεξε δηεξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ αθνξά 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ ζπλεξγαζία θαη 

επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα  Υξεζηάθε (2011). 

Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ. 
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Οη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξψηε εξψηεζε «πνηεο βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

γλσξίδνπλ πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηνπο καζεηέο», απάληεζαλ ηελ επηθνηλσλία, ην παηρλίδη θαη 

ηε ζπκκεηνρή ζε δηάινγν ην 60%, θαη ηελ ππαθνή ζηνπο θαλφλεο θαη ηελ θνηλσληθή 

αληαπφθξηζε ην 40% (ζρήκα 3). 

ηελ δεχηεξε εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί φηαλ ξσηήζεθαλ αλ ε εθκάζεζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ βνεζάεη ηελ έληαμε θαη πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, ην 90% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε ΝΑΙ θαη  10% (έλαο εθπαηδεπηηθφο) δελ απάληεζε νχηε ΝΑΙ νχηε 

ΟΥΙ. 

ηελ ηξίηε εξψηεζε πνπ δηεξεπλνχζε ην πφζν βνεζάεη ε δηδαζθαιία θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ηελ έληαμε θαη πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, ν έλαο απάληεζε κέηξηα (10%), νη πέληε 

απάληεζαλ πνιχ (50%) θαη νη ηέζζεξηο απάληεζαλ πάξα πνιχ (40%) (ζρήκα 4). 

Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζπκθσλνχλ  κε ηε δεχηεξε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε ηνπ εξεπλεηή Υξεζηάθε (2011, ζ. 218),  φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

βνεζνχλ ηελ έληαμε θαη πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην εηδηθφ ζρνιείν. Δπίζεο ζην δεχηεξν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζπκθσλνχλ θαη νη εξεπλεηέο πνπ έρσ αλαθέξεη ζηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε (Humphrey & Wendy, 2010) ,αιιά θαη (Soro, 2015) νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ ην 

ζεκαληηθφ έιιεηκκα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαη πξνηείλνπλ ηε 

ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ 

απηηζηηθψλ, ηελ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  

Απφ φια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ θαίλεηαη φηη ην δεχηεξν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδεηθλχεηαη κεξηθψο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

 

3.  Σξίηε εξεπλεηηθή ππόζεζε 

Η ζςμβολή ηυν κοινυνικών δεξιοηήηυν βοηθά ζηην απάλειτη ηυν ανηικοινυνικών ή 

ανεπιθύμηηυν ζςμπεπιθοπών (Υξεζηάθεο, 2011, ζζ. 27-29). 

Απνηειέζκαηα ζπλεληεχμεσλ. 

ρεηηθά κε ηελ δεχηεξε  εξψηεζε γηα ην αλ θαη θαηά πφζν νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

βνήζεζαλ ηε κείσζε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ καζεηή απάληεζαλ: 

Δθπαηδεπηηθφο: λνκίδσ φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζην κέηξν πνπ δηδάρηεθαλ θαη ζην 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ζαθψο κείσζαλ αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο. Ο Λ. πνιχ ιηγφηεξεο 
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θνξέο ζχκσλε ή δπζαλαζρεηνχζε ρσξίο ιφγν θαη απηφ ήηαλ απνηέιεζκα θαιχηεξεο 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο γχξσ ηνπ. 

Λνγνζεξαπεχηξηα: ζίγνπξα νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο άκβιπλαλ ηηο άζρεκεο αληηδξάζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή. ηαλ κεηψλνληαη νη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ κία άζρεκε 

ζπκπεξηθνξά, απηφ ζεκαίλεη φηη νη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνκνηψλνληαη 

απφ ην  παηδί δελ αθήλνπλ απηέο ηηο εθηξνπέο λα εθδεισζνχλ. 

Μεηέξα: πνιχ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά παξαηεξψ, ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν κήλα. Δίλαη 

δεθηηθφο ν Λ. ζε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα θαη δελ παξεθηξέπεηαη κε ην παξακηθξφ. Ξέξεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ην πσο λα δεηήζεη βαζηθά πξάγκαηα θαη απηφ ηνλ βνεζάεη.  

Απφ φιεο ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο ζπλεληεχμεσλ θαίλεηαη φηη ην ηξίην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα απνδεηθλχεηαη κεξηθψο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

 

Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ: 

ηελ ηέηαξηε εξψηεζε αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηελ πξνυπεξεζία ηνπο αληηκεησπίζεη 

απηηζηηθά παηδηά κε αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο φινη απάληεζαλ ΝΑΙ ιφγσ ηεο δνπιεηάο 

ηνπο. 

ηελ πέκπηε εξψηεζε αλ ε εθκάζεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ βνεζάεη ηελ απάιεηςε 

αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ καζεηή απάληεζαλ ΝΑΙ  φινη, επεηδή ηηο ζεσξνχλ αξθεηά 

ζεκαληηθέο. 

ηελ έθηε εξψηεζε, πφζν ζπκβάιιεη ε εθκάζεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηελ 

άκβιπλζε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ, νη δχν απάληεζαλ κέηξηα (20%) νη πέληε απάληεζαλ 

πνιχ (50%) θαη νη ηξεηο απάληεζαλ πάξα πνιχ (30%) (ρήκα 5).  

Απφ φια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ θαίλεηαη φηη ην ηξίην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα απνδεηθλχεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κεξηθψο . 

 

Οη παξαπάλσ απαληήζεηο ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα απνδεηθλχνπλ 

κεξηθψο ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζπκβάινπλ ζηελ 

απάιεηςε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ καζεηή  ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Υξεζηάθεο, 

2011, ζζ. 221-227) αιιά θαη ζην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Υξεζηάθεο, 

2011, ζζ. 27-29). 
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πκπεξαζκαηηθά, κε ην ηξίην εξψηεκα ζπκθσλνχλ θαη νη εξεπλεηέο πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε (Park & Chitiyo, 2010) αιιά θαη νη (Banda  etal, (2010)) νη 

νπνίνη επηζεκαίλνπλ φηη κε ηελ ζεηηθή ελζάξξπλζε ηνπ δαζθάινπ πξνο ην απηηζηηθφ παηδί 

εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζε θαη θνηλσληθφηεηα ηνπ, αιιά θαη κε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

δηα κέζνπ peer-to-peer δηδαζθαιίεο κεηψλνληαη νη θίλδπλνη απνκφλσζεο θαη άγρνπο , κε 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ κείσζε αλεπηζχκεησλ θαη 

αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Πειπαμαηικά ππυηόκολλα και  κοινυνικέρ ιζηοπίερ 

Με ηα πεηξάκαηα ππνβάινπκε ζε έιεγρν ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο καο.  

ην πξψην πείξακα ε θνηλσληθή ηζηνξία  κε ηελ ρξήζε ζπκβφισλ – εηθφλσλ βνεζνχζε λα 

επηθνηλσλήζεη ν καζεηήο, λα αιιειεπηδξάζεη θαη λα πιέλεη κε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ ηα δφληηα ηνπ. Οη ζσζηέο απαληήζεηο ήηαλ κία ζε θάζε δχν εξσηήζεηο, πξάγκα 

πνπ απνδεηθλχεη ηελ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε. (Πίλαθαο 1). 

 ην δεχηεξν πείξακα – θνηλσληθή ηζηνξία ν καζεηήο  αθνινπζεί κε ππφδεημε  ην ΑΓΔΠΔΑΔ 

(Γξνζηλνχ, 2014) θαη κε ηε ρξήζε ζπκβφισλ – εηθφλσλ επηθνηλσλεί γηα ηελ απηνεμππεξέηεζε 

ηνπ, ελψ ζην ηέινο απαληά ζε κία απφ ηηο δχν εξσηήζεηο ζσζηά, θάηη  ζεκαληηθφ γηα κία 

δχζθνιε πεξίπησζε ζαλ ην ζπγθεθξηκέλν καζεηή (πίλαθαο 2).  

ην ηξίην πείξακα – θνηλσληθή ηζηνξία ν καζεηήο κε ηερληθέο επηθνηλσλίαο θαη ρξήζε 

ζπκβφισλ καζαίλεη λα πξνζαξκφδεηαη ζσζηά ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηξφπν 

απνδεθηφ, καζαίλεη λα πεγαίλεη ζηελ ηνπαιέηα, θαη πψο λα ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά φηαλ 

πεγαίλεη εθεί. Σν πνζνζηφ είλαη θαη εδψ κία ζσζηή απάληεζε ζε θάζε δχν εξσηήζεηο (πίλαθαο 

3). 

ην ηέηαξην πείξακα – θνηλσληθή ηζηνξία  κε ηε ρξήζε εηθφλσλ – ζπκβφισλ καζαίλεη λα 

επηθνηλσλεί ζσζηά, λα πεγαίλεη ηνπαιέηα, θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά ζηε δηάξθεηα  θαη 

κεηά ηελ ηνπαιέηα, λα πξνζαξκφδεηαη έηζη θνηλσληθά απνδεθηά, απαληψληαο ζην ηέινο κία 

ζηηο δχν εξσηήζεηο θαη επηβεβαηψλνληαο ηε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε γηα ηε βνήζεηα ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηε ζσζηή πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν (πίλαθαο 4). 

Σν πέκπην πείξακα- θνηλσληθή ηζηνξία επηβεβαηψλεη ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, 

απαληψληαο πφηε θαη κε ηη πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ, ζε  κία ζηηο δχν εξσηήζεηο ζσζηά, κε ηξφπν 

πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ απάιεηςε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ (πίλαθαο 5). 



 

97 
 

Καη ζηα πέληε πεηξάκαηα απνδείρζεθαλ κεξηθψο  νη ηξεηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, θάηη πνπ 

θάλεθε φηαλ ν καζεηήο απαληνχζε ζσζηά ζηηο κηζέο εξσηήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαλ. 

4.  πδήηεζε – Πξνηάζεηο 

Ο απηηζκφο είλαη κηα δηαηαξαρή κε πνιιέο θαη ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ γηα ην απηηζηηθφ παηδί θαη ηνπο γχξσ ηνπ ζπλερή πξνβιήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο 

ζπκπεξηθνξέο. Καηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, φκσο εθείλε 

πνπ ηειηθά έρεη ζε πξαγκαηηθή βάζε απνηειέζκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ απηηζκνχ είλαη ε εθπαηδεπηηθή θαη ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε. Παξφια απηά, γηα λα είλαη 

φλησο απνηειεζκαηηθή ε εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ εηδηθή, έηζη ψζηε λα έρεη ππ' 

φςηλ ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ, λα γίλεηαη πάληα κε γλψκνλα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, λα 

γίλεηαη απφ θαηάιιεινπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, λα εθαξκφδεηαη εμαηνκηθεπκέλα, 

ζπζηεκαηηθά, κε νξγαλσκέλν ηξφπν, λα εθηειείηαη ζε θαηάιιεια δνκεκέλν ζρνιηθφ πιαίζην, 

αιιά θαη λα βνεζείηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. 

Σα πξνβιήκαηα, νη ειιείςεηο ή νη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδεη έλα παηδί 

ζην πιένλ βαζηθφ ππιψλα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ  ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη ην ζέκα 

πνπ εξεπλήζεθε ζε απηή ηελ εξγαζία. ηφρνο ήηαλ λα βξεζνχλ νη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζα πξνσζνχζαλ ιχζεηο ζε απηά ηα 

πξνβιήκαηα. 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ,  εθήβνπ κε 

απηηζκφ πνπ θνηηά ζε ΔΔΔΔΚ,  ελφο ηνρεπκέλνπ  Αηνκηθνχ Γηαθνξνπνηεκέλνπ Δληαμηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο  Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Γξνζηλνχ, 2014) ήηαλ ε πξψηε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε. Σφζν απφ ηηο ιίζηεο ειέγρνπ βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ έδεημαλ κεξηθή βειηίσζε, φζν 

θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζπλεληεχμεσλ ζηελ κεηέξα θαη ηνπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

εκπιέθνληαη κε ην παηδί  απνδείρηεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ. 

Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο βνεζνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

φηαλ απηέο δηδάζθνληαη κε νξγαλσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, (Υξεζηάθεο, 2011) ήηαλ ε 

δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ απνδείρηεθε κεξηθψο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ηα 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ  κε παξφκνηνπο ηξφπνπο. 
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Η ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε αζρνιήζεθε κε ηελ ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ζηελ κείσζε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ. Πάιη ηα απνηειέζκαηα, θαη φπσο δήισζαλ θαη νη 

εκπιεθφκελνη κε ην καζεηή ελήιηθεο, έδεημαλ φηη φηαλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο δηδάζθνληαη 

κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν αλαπηχζζνπλ επηθνηλσληαθέο θαη άιιεο δεμηφηεηεο πνπ κεηψλνπλ ηηο 

αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο αθφκα θαη ζηελ πην δχζθνιε πεξίπησζε παηδηνχ κε επηζεηηθφηεηα 

φπσο ν έθεβνο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο καο. 

Η έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε έλα απηηζηηθφ έθεβν δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ  εκθάληζε  ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ δηαηαξαρψλ. Οη 

δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ έρνπλ ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηελ 

κάζεζε  βαζηθψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε παηδηά κε απηηζκφ. ηαλ απηφ γίλεηαη κε έλα 

πξφγξακκα ΑΓΔΠΔΑΔ απφ εηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε ηελ ζηήξημε θαη 

ησλ γνλέσλ ηφηε κπνξεί λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. ηελ κειέηε πεξίπησζεο καο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελαιιαθηηθέο ηερληθέο επηθνηλσλίαο θαη ρξήζε ζπκβφισλ – εηθφλσλ 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο,Σζαγθαξάθε,Σζηάκαινο,& Υξεζηάθεο, 2009), επεηδή ην παηδί δελ είρε 

θαζφινπ πξνθνξηθφ ιφγν, γηα λα εθθξαζηεί, λα θαηαλνήζεη ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ην ξφιν ηνπ κέζα ζε απηφ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν αληηκεησπίζηεθε ν καζεηήο εμαηνκηθεπκέλα, δνκεκέλα, κε  εκεξήζην, 

εβδνκαδηαίν, κεληαίν θαη εηήζην ζηφρν. ζν πεξλνχζε ν θαηξφο ηφζν ε επηθνηλσλία θαη ε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ πνπ ππήξρε γχξσ ηνπ γηλφηαλ θαιχηεξε, πην 

πξνζηηή θαη πην θαηαλνεηή, θάηη πνπ επαιήζεπζε ηεο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. 

Ο Απηηζκφο είλαη ίζσο ε δπζθνιφηεξε πξφθιεζε ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. Σα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο δηακνξθψλνπλ  πξνηάζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη 

άιισλ ζπλαθψλ ζε απηά ηα ζέκαηα γηα ην κέιινλ. 

Θα ήηαλ ρξήζηκν λα παξνπζηαζηνχλ θη άιιεο έξεπλεο πνπ ζα αζρνινχληαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ ζε παηδηά κε απηηζκφ, δηακέζνπ θαη άιισλ 

αλαπηπμηαθψλ πεξηνρψλ ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο φπσο ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

Οξγάλσζεο θαη ηνπ  Φπρνθηλεηηθνχ ηνκέα, πέξα απφ ηνλ Πξνθνξηθφ Λφγν. Ίζσο ε εμέηαζε 

απηψλ ησλ δχν αλαπηπμηαθψλ πεξηνρψλ λα πξνζζέζεη θαη άιια εθφδηα ζε έλα απηηζηηθφ παηδί 

λα είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξά, λα επηθνηλσλεί θαιχηεξα γηα ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ 

θαη λα θαηαλνεί ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ θαιχηεξα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Καηάινγνο Πηλάθσλ κε Άηππεο Παηδαγσγηθέο Αμηνινγήζεηο (ΑΠΑ) θαη κεηαβνιέο   
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Πίλαθαο  1: Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) θαη κεηαβνιέο  ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο  πνπ απνηππψλνληαη ζηε Γξακκή 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, 1ε παξαηήξεζε: 10/12/2014: κπιε γξακκή,     2ε: 28/01/2015:πξάζηλε,   3ε : 20/02/2015:θφθθηλε γξακκή  
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ΕΡΙΡΕΔΑ ΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΘΝΩΝ 

(1) προφορικόσ λόγοσ (2) ψυχοκινθτικότθτα (3) νοθτικζσ ικανότθτεσ (4) ςυναιςκθματικι οργάνωςθ

Πνομα μακθτι:   Λ.  Θλικία 17 ετϊν Σχολείο φοίτθςθσ ΕΕΕΕΚ    

 1θ παρατιρθςθ: 10/12/2014: μπλε γραμμι,     2θ: 28/01/2015:πράςινθ,             3θ : 20/02/2015:κόκκινθ γραμμισ.

Διδακτικι προτεραιότθτα:  ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΙΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ
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Πίλαθαο  2: Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) θαη κεηαβνιέο  ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηε Γξακκή ηνπ 

ΠΑΠΔΑ 1
ε
 παξαηήξεζε: 10/12/2014, 2

ε
: 28/01/2015, 3

ε
 : 20/02/2015 

 

Ρροφ. Λόγοσ Ψυχοκινθτ Νοθτ ικανοτ Συναιςκ. 

Οργάνωςθ

Ανάγνωςθ Κατανόθςθ Γραφι Μακθματ

ικά

Αυτονομία 

ςτο 

περιβάλλον

Κοιν. 

Συμπεριφ

Ρροςαρμογ

ι ςτο περιβ

Ελεφκ. 

Χρόνοσ

Αιςκ. Τζχνεσ Ρροεπαγγ 

Δεξιότ

Επαγγ 

προςανατολι

ςμόσ

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

Β’ εξ. Α’ Γυμν

Α’ εξ. Α’ Γυμν

β' εξ. ΣΤ’ Δημ

Α’ εξ. Στ' Δημ

Β’ εξ. Ε' Δημ x

Α’ εξ. Ε' Δημ x

Β’ εξ. Δ' Δημ x

Α’ εξ. Δ' Δημ 12/10/2014 Ππώηη παπαηηπηζη
Β’ εξ. Γ' Δημ 1/28/2015 Δεύηεπη παπαηήπηζη
Α’ εξ. Γ' Δημ x 2/20/2015 Τπίηη παπαηήπηζη
Β’ εξ. Β' Δημ

Α’ εξ. Β' Δημ x x x

Β’ εξ. Α' Δημ x x

Α’ εξ. Α' Δημ x x x x x x

Β’ εξ. Νηπ x x

Α’ εξ. Νηπ x x x x x x x

ΕΡΙΡΕΔΑ 

ΤΑΞΘΣ ΚΑΙ 

ΕΞΑΜΘΝΩΝ 

Πνομα μακθτι:    Λ    Θλικία 17 ετϊν           Σχολείο φοίτθςθσ ΕΕΕΕΚ            Θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ πίνακα: 10/12/2014

, 1η παρατήρηςη: 10/12/2014: μπλε γραμμή,     2η: 28/01/2015:πράςινη,             3η : 20/02/2015:κόκκινη γραμμή
Διδακτικζσ Ρροτεραιότθτεσ:  βαςικζσ ακαδθμαϊκζσ  δεξιότθτεσ

Μακθςιακι ετοιμότθτα (1) Βαςικζσ Ακαδθμαϊκζσ δεξιότθτεσ (2) Κοινωνικζσ Δεξιότθτεσ (3) Δθμιουργικζσ 

Δραςτθριότθτεσ (4)

Ρροεπαγγελματικι 

Ετοιμότθτα (5)
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Πίλαθαο  3:Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) θαη κεηαβνιέο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηε Γξακκή Γεληθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 1
ε
 παξαηήξεζε: 10/12/2014, 2

ε
: 28/01/2015, 3

ε
 : 20/02/2015

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-

β' εξ. Α'Γυμν-

α' εξ. Α' Γυμν-

β' εξ. ΣΤ’ Δημ

Α’ εξ. Στ' Δημ

Β’ εξ. Ε' Δημ
12/10/2014 Ππώηη παπαηηπηζη

Α’ εξ. Ε' Δημ
1/28/2015 Δεύηεπη παπαηήπηζη

Β’ εξ. Δ' Δημ x
2/20/2015 Τπίηη παπαηήπηζη

Α’ εξ. Δ' Δημ

Β’ εξ. Γ' Δημ

Α’ εξ. Γ' Δημ

Β’ εξ. Β' Δημ

Α’ εξ. Β' Δημ x x x

Β’ εξ. Α' Δημ x x

Α’ εξ. Α' Δημ x x x x

Β’ εξ. Νηπ x

Α’ εξ. Νηπ x x x x x x

Πνομα μακθτι:  Λ.   Θλικία 17 ετϊν                              γ) γραμμι γενικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν Σχολείο φοίτθςθσ ΕΕΕΕΚ             

Θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ πίνακα: 

10/12/20141θ παρατιρθςθ: 10/12/2014: μπλε γραμμι,     2θ: 28/01/2015:πράςινθ,             3θ : 20/02/2015:κόκκινθ γραμμι

Διδακτικι προτεραιότθτα: Εκμάκθςθ επικοινωνίασ με PECS-MAKATON

ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ (1) ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑΣ(2) ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ- ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ(3) ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

ΣΥΜΡΕΙΦΟΑΣ(4)

α
νά

γν
ω

ς
θ

κα
τα

νό
θ

ς
θ

γρ
α

φ
ι

π
α

ρ
α

γω
γι

π
ρ

ο
φ

ο
ρ

ικ
ό

σ 
λ

ό
γο

σ

ψ
υ

χο
κι

νθ
τι

κ

ό
τθ

τα

νο
θ

τι
κζ

σ 

ικ
α

νό
τθ

τε
σ

ς
υ

να
ις

κ
θ

μ
α

τι
κι

 

ο
ρ

γά
νω

ς
θ

π
ρ

ά
ξε

ισ

π
ρ

ο
π

α
ίδ

ει
α

επ
ίλ

υ
ς

θ
 

π
ρ

ο
β

λ
θ

μ
ά

τ

ω
ν

κ
ετ

ικ
ζσ

α
ρ

νθ
τι

κζ
σ

 



 

106 
 

 

Πίλαθαο 4 : Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) θαη κεηαβνιέο  ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηε Γξακκή 

Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο 1
ε
 παξαηήξεζε: 10/12/2014, 2

ε
: 28/01/2015, 3

ε
 : 20/02/2015 

Ε) γραμμή μαθηςιακών δυςκολιών ςτο  φάςμα του Αυτιςμοφ

χωρίσ 

προφορικ

ό λόγο

λειτουργι

κόσ 

προφορικ

όσ λόγοσ

ςυμμετοχ

ι διάλογο

Ζκφρας

θ ςαφισ 

και 

ακριβισ Εγγφτθτα

Βλεμμα

τικι 

επαφι 

Ραράλλ

θλθ 

Δραςτθρ

ιότθτα 

Κοινωνικ

ι 

Ανταπόκ

ριςθ 

Κοινωνικ

ι 

Ρρωτοβ

ουλία 

Εναλλαγ

ι Σειράσ 

Κανό

νεσ

Αμοιβαι

ότθτα - 

Μοίρας

μα 

Ρροςαρ

μογι 

ςτισ 

αλλαγζσ εμμμονζσ

ςτερεοτυπικ

ζσ κινιςεισ

ιδεολθπτικι

ςκζψθ 

ιδιαίτερα 

ενδιαφζροντ

α, ςχζςεισ με 

αντικείμενα

12/10/2014 Ππώηη παπαηηπηζη

1/28/2015 Δεύηεπη παπαηήπηζη

2/20/2015 Τπίηη παπαηήπηζη

x x

x

x x x x x

x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Επικοινωνία (1) Κοινωνικέρ δεξιόηηηερ (2) Σκέψη-θανηαζία (3)

Όνομα μαθηηή:    Λ.    Ηλικία 17 εηών             

1η παπαηήπηζη: 10/12/2014: μπλε γπαμμή,     2η: 28/01/2015:ππάζινη,             3η : 20/02/2015:κόκκινη γπαμμή

Σχολείο θοίηηζηρ ΕΕΕΕΚ
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Δξσηεκαηνιόγην 

ρήκα 1:  

Απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έβδνκε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλ ην 

ΑΓΔΠΔΑΔ αληηκεησπίδεη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ηηο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

απηηζηηθψλ παηδηψλ. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

χήμα 1

NAI

OXI
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ρήκα 2:  

Απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πφζν απνηειεζκαηηθφ 

κπνξεί λα είλαη ην  ΑΓΔΠΔΑΔ ζηελ αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Πάρα πολφ

Πολφ

Μζτρια

Κακόλου

χήμα 2
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ρήκα 3:  

Απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνηεο ρξήζηκεο γηα ηνπο 

καζεηέο βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γλσξίδνπλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Επικοινωνία Παιχνίδι Συμμετοχι ςε 
διάλογο

Υπακοι ςε κανόνεσ Κοινωνικι 
ανταπόκριςθ

χήμα 3
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ρήκα 4:  

Απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πφζν βνεζάεη ε 

δηδαζθαιία  θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηελ έληαμε θαη πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάρα πολφ
40%

Πολφ
50%

Μζτρια
10%

Λίγο
0%

Κακόλου
0%

χήμα 4
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ρήκα 5:  

Απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πφζν βνεζάεη ε 

εθκάζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηελ απάιεηςε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Πάρα πολφ

Πολφ

Μζτρια

Λίγο

Κακόλου

χήμα 5
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Καηάινγνο Πηλάθσλ : Κνηλσληθέο ηζηνξίεο 

 

Πίλαθαο 1: 

 
 ΠΔΙΡΑΜΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΙΣΟΡΙΑ. 

 

 ΠΔΙΡΑΜΑ 1.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΙΣΟΡΙΑ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΔΔΠΔΑΔ-ΠΑΠΔΑ. 

Φξοέαπ: ΔΔΔΔΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟΤ 

Ζμεοξμημία:   Σεςάοςη 11 Μαοςίξσ 2015 Διάγμωρη (DSM-V): ΔΑΔ-ΥΑ 

Ομξμαςεπώμσμξ ΜςπυΦ: : Κξσςρξγιάμμηπ Μαςθαίξπ Ειδικόςηςα: Νξμικώμ –Πξλιςικώμ Επιρςημώμ 

Σηλ. Δπικξιμωμίαπ: 6942495261 Ε-mail: koutsogiannis13@yahoo.gr 

 
 
Πίμακαπ πξρξςικώμ δεδξμέμωμ κξιμωμικώμ ιρςξοιώμ. 

 
Διδακςικόπ ρςόυξπ (εςήριξπ):Να μάθει ςευμικέπ επικξιμωμίαπ με υοήρη 

ρσμβόλωμ μα επικξιμωμεί για ςιπ βαρικέπ αμάγκεπ ςξσ. Μημιαίξπ ρςόυξπ: 

Ασςξενσπηοέςηρη. Ζμεοήριξπ και εβδξμαδιαίξπ: Να μάθει μα βξσοςρίζει 

ςα δόμςια ςξσ.  

 
 

α/α Σίςλξπ Ζμεοξμημία Αοιθμόπ λένεωμ Σύπξπ λένεωμ Αοιθμόπ 
ξπςικξπξιημέμωμ 
διεσκξλσμςώμ PECS 

ωρςέπ 
απαμςήρειπ   

1 Πόςε πλέμω 
ςα δόμςια 
μξσ; 

11-3-2015 Ένι 

Δγώ 

Σοώω 

Σξσαλέςα 

Οδξμςόβξσοςρα 

Οδξμςόπαρςα 

Βξσοςρίζω 

 

ΦΦ 

ΦΦ 

ΔΦΦΦΦ 

ΦΦΦΔΦΦ 

ΦΦΦΦΦ 

ΔΦΦΦ 

Ένι 

Δγώ 

Σοώω 

Σξσαλέςα 

Οδξμςόβξσοςρα 

Οδξμςόπαρςα 

Βξσοςρίζω 

 

Μία ρςιπ δύξ  

1.Πόςε πλέμω 
ςα δόμςια 
μξσ; 

2.Με ςι πλέμω 
ςα δόμςια 
μξσ; 
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Πίλαθαο 2: 

 
 ΠΔΙΡΑΜΑ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΙΣΟΡΙΑ. 

 

 ΠΔΙΡΑΜΑ 2.   KOIΝΩΝΙΚΖ ΙΣΟΡΙΑ . ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΔΔΠΔΑΔ- ΠΑΠΔΑ. 

Φξοέαπ: ΔΔΔΔΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟΤ 

Ζμεοξμημία:   Πέμπςη 12 Μαοςίξσ  2015 Διάγμωρη (DSM-V): ΔΑΔ-ΥΑ 

Ομξμαςεπώμσμξ ΜςπυΦ: : Κξσςρξγιάμμηπ Μαςθαίξπ Ειδικόςηςα: Νξμικώμ –Πξλιςικώμ Επιρςημώμ 

Σηλ. Δπικξιμωμίαπ: 6942495261 Ε-mail: koutsogiannis13@yahoo.gr 

 
. 

Διδακςικόπ ρςόυξπ (εςήριξπ): Να μάθει ςευμικέπ επικξιμωμίαπ με υοήρη 

ρσμβόλωμ μα επικξιμωμεί για ςιπ βαρικέπ αμάγκεπ ςξσ. Μημιαίξπ ρςόυξπ: 

Ασςξενσπηοέςηρη. Ζμεοήριξπ και εβδξμαδιαίξπ: Να μάθει μα βξσοςρίζει 

ςα δόμςια ςξσ.  

 

 
 
Πίμακαπ πξρξςικώμ δεδξμέμωμ κξιμωμικώμ ιρςξοιώμ 

 
 

α/
α 

Σίςλξπ Ζμεοξμημία Αοιθμόπ λένεωμ Σύπξπ λένεωμ Αοιθμόπ 
ξπςικξπξιημέμωμ 
διεσκξλσμςώμ PECS 

ωρςέπ απαμςήρειπ   

2 Πόςε πλέμω 
ςα δόμςια 
μξσ; 

12-3-2015 Ένι 

Δγώ 

Σοώω 

Σξσαλέςα 

Οδξμςόβξσοςρα 

Οδξμςόπαρςα 

Βξσοςρίζω 

 

ΦΦ 

ΦΦ 

ΔΦΦΦΦ 

ΦΦΦΔΦΦ 

ΦΦΦΦΦ 

ΔΦΦΦ 

Ένι 

Δγώ 

Σοώω 

Σξσαλέςα 

Οδξμςόβξσοςρα 

Οδξμςόπαρςα 

Βξσοςρίζω 

 

Μία ρςιπ δύξ  

1.Πόςε πλέμω ςα δόμςια 
μξσ; 

2.Πωπ  πλέμω ςα δόμςια 
μξσ; 
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Πίλαθαο 3: 

 
 ΠΔΙΡΑΜΑ 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΙΣΟΡΙΑ. 

 

   ΠΔΙΡΑΜΑ 3.  KΟΙΝΩΝΙΚΖ ΙΣΟΡΙΑ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΔΔΠΔΑΔ-ΠΑΠΔΑ. 

Φξοέαπ: ΔΔΔΔΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟΤ 

Ζμεοξμημία: Παοαρκεσή 13 Μαοςίξσ 2015 Διάγμωρη (DSM-V): ΔΑΔ-ΥΑ 

Ομξμαςεπώμσμξ Μςτ: : Κξσςρξγιάμμηπ Μαςθαίξπ Ειδικόςηςα: Νξμικώμ – Πξλιςικώμ Επιρςημώμ 

Σηλ. Δπικξιμωμίαπ: 6942495261 Ε-mail: koutsogiannis13@yahoo.gr 

 
Διδακςικόπ ρςόυξπ (εςήριξπ): Να μάθει ςευμικέπ επικξιμωμίαπ με υοήρη 

ρσμβόλωμ μα επικξιμωμεί για ςιπ βαρικέπ αμάγκεπ ςξσ. Μημιαίξπ ρςόυξπ: 

Ασςξενσπηοέςηρη. Ζμεοήριξπ και εβδξμαδιαίξπ: Να μάθει μα πηγαίμει 

ςξσαλέςα 

 

Πίμακαπ πξρξςικώμ δεδξμέμωμ κξιμωμικώμ ιρςξοιώμ 

 
 

α/α Σίςλξπ Ζμεοξμημία Αοιθμόπ λένεωμ Σύπξπ λένεωμ Αοιθμόπ ξπςικξπξιημέμωμ 
διεσκξλσμςώμ PECS 

ωρςέπ απαμςήρειπ   

3 Σι κάμω 
ρςημ 
ςξσαλέςα; 

13-3-2015 Ένι 

Δγώ 

Διάλλειμα 

Σξσαλέςα 

κξσπίζξμαι 

Φξοάω 

Παμςελόμι 

 

ΦΦ 

ΦΦΔΦΦ 

ΔΦΦΦΦ 

ΔΦΦΦΔΦ 

ΦΦΦ 

ΦΦΦΦ 

Ένι 

Δγώ 

Διάλλειμα 

Σξσαλέςα 

Χαοςί σγείαπ 

Φξοάω 

Παμςελόμι 

 

Μία ρςιπ δύξ  

1.Πόςε πάω 
ςξσαλέςα; 

2.Σι κάμω ρςημ 
ςξσαλέςα; 
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Πίλαθαο 4: 

 
 ΠΔΙΡΑΜΑ 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΙΣΟΡΙΑ. 

 
 
Πίμακαπ πξρξςικώμ δεδξμέμωμ κξιμωμικώμ ιρςξοιώμ 

 

 

 ΠΔΙΡΑΜΑ 4.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΙΣΟΡΙΑ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΔΔΠΔΑΔ-ΠΑΠΔΑ. 

Φξοέαπ: ΔΔΔΔΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟΤ 

Ζμεοξμημία:   Σεςάοςη 18  Μαοςίξσ  2015 Διάγμωρη (DSM-V): ΔΑΔ-ΥΑ 

Ομξμαςεπώμσμξ ΜςπυΦ: : Κξσςρξγιάμμηπ Μαςθαίξπ Ειδικόςηςα: Νξμικώμ –Πξλιςικώμ Επιρςημώμ 

Σηλ. Δπικξιμωμίαπ: 6942495261 Ε-mail: koutsogiannis13@yahoo.gr 

 

Διδακςικόπ ρςόυξπ (εςήριξπ): Να μάθει ςευμικέπ επικξιμωμίαπ με υοήρη 

ρσμβόλωμ μα επικξιμωμεί για ςιπ βαρικέπ αμάγκεπ ςξσ. Μημιαίξπ ρςόυξπ: 

Ασςξενσπηοέςηρη. Ζμεοήριξπ και εβδξμαδιαίξπ: Να μάθει μα πηγαίμει 

ςξσαλέςα. 

 
 
 
α/α Σίςλξπ Ζμεοξμημία Αοιθμόπ λένεωμ Σύπξπ λένεωμ Αοιθμόπ ξπςικξπξιημέμωμ 

διεσκξλσμςώμ PECS 
ωρςέπ απαμςήρειπ   

4 Σι κάμω 
ρςημ 
ςξσαλέςα; 

18-3-2015 Ένι 

Δγώ 

Μάθημα 

Σξσαλέςα 

κξσπίζξμαι 

Σοαβάω 

Καζαμάκι 

 

ΦΦ 

ΦΦΔΦΦ 

ΔΦΦΦΦ 

ΔΦΦΦΔΦ 

ΦΦΦ 

ΦΦΦΦ 

Πέμςε 

Δγώ 

Μάθημα 

Σξσαλέςα 

Χαοςί σγείαπ 

Καζαμάκι 

 

 

Μία ρςιπ δύξ  

1.Πόςε πάω 
ςξσαλέςα; 

2.Σι κάμω μεςά ςημ 
ςξσαλέςα; 
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Πίλαθαο 5: 

 
 
 ΠΔΙΡΑΜΑ 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΙΣΟΡΙΑ. 

 
 
Πίμακαπ πξρξςικώμ δεδξμέμωμ κξιμωμικώμ ιρςξοιώμ 

 
 

   ΠΔΙΡΑΜΑ 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΙΣΟΡΙΑ.  ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΔΔΠΔΑΔ-ΠΑΠΔΑ. 

Φξοέαπ: ΔΔΔΔΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟΤ 

Ζμεοξμημία:   Πέμπςη 19  Μαοςίξσ  2015 Διάγμωρη (DSM-V): ΔΑΔ-ΥΑ 

Ομξμαςεπώμσμξ ΜςπυΦ: : Κξσςρξγιάμμηπ Μαςθαίξπ Ειδικόςηςα: Νξμικώμ –Πξλιςικώμ Επιρςημώμ 

Σηλ. Δπικξιμωμίαπ: 6942495261 Ε-mail: koutsogiannis13@yahoo.gr 

 

Διδακςικόπ ρςόυξπ (εςήριξπ): Να μάθει ςευμικέπ επικξιμωμίαπ με υοήρη 

ρσμβόλωμ μα επικξιμωμεί για ςιπ βαρικέπ αμάγκεπ ςξσ. Μημιαίξπ ρςόυξπ: 

Ασςξενσπηοέςηρη. Ζμεοήριξπ και εβδξμαδιαίξπ: Να μάθει μα πλέμει ςα 

υέοια ςξσ. 

 
 
 
 
α/
α 

Σίςλξπ Ζμεοξμημία Αοιθμόπ λένεωμ Σύπξπ λένεωμ Αοιθμόπ ξπςικξπξιημέμωμ 
διεσκξλσμςώμ PECS 

ωρςέπ απαμςήρειπ   

5 Πόςε πλέμω 
ςα υέοια 
μξσ; 

19-3-2015 Πέμςε 

Δγώ 

Νεοξυύςηπ 

Πλύριμξ 

Πεςρέςα 

απξύμι 

 

 

ΦΦ 

ΦΦΦΦ 

ΦΦΦ 

ΦΦΦ 

ΦΔΦΦ 

Πέμςε 

Δγώ 

απξύμι 

Πλύριμξ υεοιώμ 

Νεοξυύςηπ  

Πεςρέςα 

 

 

 

Μία ρςιπ δύξ  

1.Πόςε πλέμω ςα 
υέοια μξσ; 

2.Με ςι πλέμω ςα 
υέοια μξσ; 
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Καηάινγνο Δηθόλσλ 

Δηθφλα 1: 

Φχιια εξγαζίαο γηα ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο 

1. -Οδξμςόκοεμα 

2.  

3. -Οδξμςόβξσοςρα 

4.  

5. -απξύμι 

6.  

7. -Δξσλεύω 

 

8. «Σοίβω ςα δόμςια μξσ με ςημ ξδξμςόβξσοςρα» 

9. Δγώ βξσοςρίζω ςα δόμςια μξσ  
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Δηθφλα 2: 

Νηνζηέ κε νπηηθνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

1. -Δγώ    

 

2. -Ψαλίδι 

 

3. -Κόλλα 

 

4. -Ξσλξμπξγιέπ 
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Δηθφλα 3: 

Δλδεηθηηθά θχιια εξγαζίαο γηα ηηο εκέξεο Σξίηεο θαη Σεηάξηεο 

Μεςά  εγώ  πηγαίμω ρςημ ςξσαλέςα  

 

 

«Μεςά ςημ ςξσαλέςα ρκξσπίζξμαι» 

Δγώ  ρκξσπίζξμαι  

 

«Μεςά ςημ ςξσαλέςα ςοαβάω καζαμάκι» 

Δγώ  μεςά ςοαβάω  

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 

 

1.Πόςε πάω ςξσαλέςα; 

1. -ςξ διάλειμμα 

2. -ςη ταγηςό 

3. -ςξ λεωτξοείξ 

2.Σι κάμω μεςά ςημ ςξσαλέςα; 

1. -Σοαβάω καζαμάκι 

2. -Εωγοατίζω 

3. -Παίζω 
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Δηθφλα 4: 

Λαβχξηλζνο 
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Δηθφλα 5: 

Πάδι 
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Δηθφλα 6: 

Παπνπηζφθνπην 
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Δηθφλα 7: 

Δλδεηθηηθφ εκεξήζην πξφγξακκα 

 

Σεςάοςη 

 

 

Διδακςικέπ 

ώοεπ 

Σάνη: Φοόμξπ έμαονηπ-

χοόμξπ λήνηπ 

Ημεοήριξ ωοξλόγιξ ποόγοαμμα 

μαθημάςωμ 

1η ώοα Γ 8.05-8.50 Κξιμωμική-Επαγγελμαςική Αγωγή 

2η ώοα Γ 8.50-9.30 Κξιμωμική-Επαγγελμαςική Αγωγή 

Διάλειμμα Με ςα παιδιά 

όλωμ ςωμ ςάνεωμ 

9.30-9.50= 20 

λεπςά 

Υαγηςό, ςξσαλέςα, πεοπάςημα 

3η ώοα Γ 9.50-10.35 Κηπξσοική 

4η ώοα Γ 10.35-11.15 Υσρική Αγωγή 

Διάλειμμα Με ςα παιδιά 

όλωμ ςωμ ςάνεωμ 

11.15-11.35=20 

λεπςά 

Υαγηςό, ςξσαλέςα, πεοπάςημα 

5η ώοα Γ 11.35-12.15 Κηπξσοική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


