
 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ  

ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ 

 

ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

«Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ 

δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο» 
 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ηεο 

Υξηζηίλαο Γ. Βιαρνπνύινπ 

Γηπισκαηνχρνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ 

Πξνζρνιηθή Ζιηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 

2007 

 

Σίηινο: 

«Γηδαζθαιία θαλόλσλ παηρληδηνύ ζε καζεηή κε Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο 

ζην θάζκα ηνπ Απηηζκνύ» 

Titolo: 

« L' Insegnamento delle Regole del Gioco allo studente con Disturbi nello spettro 

Autistico.» 

Title: 

«Teaching game rules to student  with Pervasive Developmental Disorders in the 

spectrum of Autism» 

 

 

Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα:     Κιαίξε πλνδηλνχ, Καζεγήηξηα 

πλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο: Μαξία Γξνζηλνχ, Δπηθ. Καζεγήηξηα 

                                                  Αλδξέαο Μαξθαλησλάηνο, Αλαπι. Καζεγεηήο 

 

Καιακάηα, 2014 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO  DI PSICOLOGIA 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

ηνπο γνλείο κνπ,  

πνπ κνπ δίδαμαλ ηελ ππνκνλή θαη ηελ επηκνλή, 

κε ηελ ππόζρεζε, κεηά από απηνύο, 

 λα βάισ έλα, αθόκε, ιηζαξάθη 

ζηε δεκηνπξγία ελόο θόζκνπ κε ζεβαζκό  

ζηα δηθαηώκαηα ηνπ «άιινπ».  
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο, 

ζεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδνληαη: 

 

 ζηελ επφπηξηα θαζεγήηξηά κνπ, θπξία Κιαίξε πλνδηλνχ, γηα ηελ επνπηεία θαη ηηο 

επηζηεκνληθέο επηζεκάλζεηο ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο   

 ζηελ θαζεγήηξηά κνπ, θπξία Μαξία Γξνζηλνχ- Κνξέα, γηα φιε ηε ζηήξημή ηεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, γηα ηελ ππνκνλή θαη ηνλ 

ρξφλν πνπ δηέζεζε γηα νηηδήπνηε πξνέθπςε ζε αθαδεκατθφ επίπεδν απηφ ην δηάζηεκα, 

γηα ηελ ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία ηεο, ηφζν απφ ζέκα ρξφλνπ φζν θαη απφ ζέκα 

ζπκπεξηθνξάο θαζψο, επίζεο,  γηα ην δήιν πνπ ε ίδηα εθθξάδεη θαη κεηαδίδεη γηα ηηο αμίεο 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

 ζηνλ άλδξα κνπ, Αιέμαλδξν Καιαπφδε, γηα ην ζαπκαζκφ αιιά θαη ηελ ππνκνλή πνπ 

δείρλεη ζε θάζε λέν κνπ επηκνξθσηηθφ εγρείξεκα, γηα ηελ νιφπιεπξε ζηήξημή ηνπ θαη 

ηελ αγάπε ηνπ  

 ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ κε πηζηεχεη θαη κε ζηεξίδεη φια απηά ηα ρξφληα 

 ζηε θίιε θαη ζπλνδνηπφξν κνπ ζε θάζε βήκα, Διέλε Παπακνχινπ, πνπ φια απηά ηα 

ρξφληα παξακέλεη ζην πιεπξφ κνπ, πνπ κνηξάδεηαη ηηο αγσλίεο κνπ θαη πνπ βηψζακε καδί 

άιιε κηα αθαδεκατθή αλαδήηεζε 

 ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο θαη, ηδηαίηεξα, ζην καζεηή ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο γηα φια απηά πνπ κε έθαλε λα ληψζσ 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο επηξξνέο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε απηηζκφ ειηθίαο επηά εηψλ, ζε 

θξίζηκνπο παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη ε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεδίν ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη ε κεζνδνινγία ήηαλ κεηθηή εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ 

νκάδα ζηφρνπ απνηεινχληαλ απφ καζεηή κε απηηζκφ θαη είθνζη ελήιηθεο πνπ έξρνληαη 

ζε επαθή καδί ηνπ ζε ζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ πιαίζην. Γηα ηα πνηνηηθά δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εξγαιεία ηεο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο, ηεο 

Μεζνδνινγίαο ηεο Παξαηήξεζεο θαη ηεο Παξέκβαζεο, ελψ γηα ηα πνζνηηθά δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ηεο θιίκαθαο Likert γηα ηνπο ελήιηθεο θαη 

εξσηεκαηνιφγηα κέζσ θεηκέλσλ εξγαζίαο γηα ηνλ ίδην ην καζεηή. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πσο ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε απηηζκφ, κπνξεί, επαξθψο, 

λα βειηηψζεη ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ καζεηή αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Δπίζεο, απνδείρζεθε πσο ε δηδαζθαιία 

θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε απηηζκφ κπνξεί, επαξθψο, λα θαηαλνεζεί απφ παηδηά 

κηθξήο ειηθίαο ζε πξνγξάκκαηα  πξψηκεο παξέκβαζεο ζην Κέληξν Ζκέξαο. 

 

Λέμεηο- θιεηδηά: Απηηζκόο, Γηδαζθαιία, Παηρλίδη, Καλόλεο, πγθέληξσζε Πξνζνρήο, 

πλεξγαζία, Κέληξν Ηκέξαο 

 

Introduction 

The main purpose of this study was to investigate the influences of teaching game 

rules to student with autism aged seven years in critical factors in educational processes, 

such as attention span, communication and cooperation. The survey was conducted in the 

field of Special Education and the methodology has been mixed since tools were used to 

collect quantitative and qualitative data. The target group consisted of student with autism 

and twenty adults who come into contact with him at school and outside the school 

context. The qualitative data were collected through the observation methodology, 
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intervention methodology and special teaching. The quantitative data were collected 

through questionnaires given to adults involved in the Special Education hypothesis study 

of the student and the targeted social stories. After a thorough study of the data, the 

results revealed that teaching game rules effectively supports students with Pervasive 

Developmental Disorders in the spectrum of autism, improving the student's attention 

span, communication and cooperation with peers. Also, it was sawn that Also, it was 

shown that teaching game rules to student with autism may well be understood by young 

children in early intervention programs in Day Center. 

 

Keywords: Autism, Teaching, Game Rules, attention span, Cooperation, Day Centre 

 

  

Introduzione 

Lo scopo principale di questo studio è stato quello di indagare le influenze 

dell'insegnamento delle regole del gioco per gli studenti con autismo in età sette anni nei 

fattori critici nei processi educativi, come la capacità di attenzione, la comunicazione e la 

cooperazione. L'indagine è stata condotta in materia di Educazione Speciale e la 

metodologia è stata miscelata in quanto è costituita da dati quantitativi e qualitativi. Il 

target era costituito da studenti con autismo nonché una ventina di adulti, che sono in 

contatto con lui sia presso la scuola generale, sia presso i due centri in cui lo studente 

segue delle session. I dati qualitativi sono stati raccolti attraverso la metodologia di 

osservazione, la metodologia di intervento e di insegnamento speciale. I dati quantitativi 

sono stati raccolti attraverso questionari rivolti agli adulti coinvolti nel caso di studio di 

Pedagogia Speciale dello studente e le storie sociali mirate. Dopo uno studio approfondito 

dei dati, i risultati hanno rivelato che l'insegnamento delle regole del gioco costituiscono 

un supporto efficace per gli studenti con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo nello spettro di 

autism può migliorare la capacità di attenzione dello studente e la collaborazione e la 

comunicazione con i suoi compagni di classe. Inoltre, è stato dimostrato che 

linsegnamento delle regole del gioco può ben essere compreso dai bambini nei 

programmi di intervento precoce nel Centro Diurno. 
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Parole chiave: Autismo, Insegnare, Regole del gioco, capacità di attenzione, 

Cooperazione, Giorno Centro 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

   

Σν παηρλίδη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, θαηά ηελ νπνία ηα 

ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά θαηαθηνχλ θνηλσληθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο, 

θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο θαη κηα πνηθηιία άιισλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο, 

επίζεο, έξρνληαη ζε επαθή κε ηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  Σν παηρλίδη 

εθηφο ηνπ φηη δίλεη ζην παηδί ραξά, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ην βνεζά λα ηζνξξνπήζεη ζπλαηζζεκαηηθά, θπξίσο ζηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. Χζηφζν, ην παηρλίδη ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ είλαη αξθεηά 

δηαθνξεηηθφ απφ ηα παξαπάλσ. Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ απνηειεί  ε έιιεηςε πνηθίινπ, απζφξκεηνπ ή θνηλσληθνχ κηκεηηθνχ 

παηρληδηνχ αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν ελψ ζεκεηψλεηαη πσο πνιχ ζπάληα 

έλα παηδί κε απηηζκφ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ ζαλ έλα παηδί πνπ παίδεη. 

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθε, αξρηθά, ε έλλνηα ηνπ απηηζκνχ, θάλνληαο κηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη εληνπίδνληαο ηελ αηηηνινγία θαη ηηο κνξθέο ηνπ. Δπίζεο, 

κειεηήζεθε βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ παηρληδηνχ ππφ 

ην πξίζκα ηνπ απηηζκνχ, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί κηα γεξή ζεσξεηηθή βάζε. Δλ 

ζπλερεία, κειεηήζεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ θαλφλσλ ζηα παηδηθά 

παηρλίδηα. Μειεηήζεθε ε έλλνηα ηεο Πξψηκεο Παξέκβαζεο θαη ν ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ, ελψ εληνπίζηεθε ε ζπκβνιή 

πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Οξηνζεηήζεθε ν πξνβιεκαηηζκφο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ην λα κειεηεζνχλ θαη λα εληνπηζηνχλ νη επηξξνέο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε απηηζκφ, ζηελ πεξηνρή ηεο ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο ελφο παηδηνχ αιιά θαη ζε απηή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Δπίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα εληνπηζηεί ε ζρέζε ησλ πξνγξακκάησλ 

Πξψηκεο Παξέκβαζεο ζε έλα Κέληξν Ζκέξαο ζηα παξαπάλσ.  

Παξνπζηάδεηαη ην ζρέδην θαη ε πνξεία ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο ην εξεπλεηηθφ 

πεδίν θαη ην δείγκα, πνπ βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. Γηα ηελ εχξεζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά. Ο ιφγνο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα δχν ήηαλ δηφηη επηδηψρζεθε ε επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα 

ηεο έξεπλαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ηα νπνία επηβεβαηψζεθαλ πνιχπιεπξα. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ απνηειεζκάησλ αλά εξεπλεηηθή 

ππφζεζε, δελ έιεηςαλ νη πξνβιεκαηηζκνί ηφζν γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ φζν θαη γηα λέα δεδνκέλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ άιιεο 

ζρεηηθέο έξεπλεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

Θεωξεηηθή ζεκειίωζε  

Απηηζκόο 

Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Πάλε πνιιά ρξφληα απφ ηφηε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ν φξνο 

«απηηζκφο» ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία θαη παξφια απηά ζπλερίδεη λα απαζρνιεί 

κεγάιν κέξνο εξεπλεηψλ. Σν γεγνλφο πσο αθφκε θαη ζήκεξα, παξαηεξείηαη κηα ηδηαίηεξε 

πνηφηεηα θαη ζνβαξφηεηα γλσζηηθψλ απνθιίζεσλ, κηα πνηθηινκνξθία ζηελ θιηληθή 

εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα απηά, ζε δηαθνξεηηθέο αλαπηπμηαθέο πεξηφδνπο, ε 

αηηηνινγία, ε ρξνληφηεηα αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ, ζπλερίδνπλ 

λα απνηεινχλ πξφθιεζε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, φπσο είλαη παηδηά θαη ελήιηθεο 

κε απηηζκφ, γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο εηδηθνχο, γηα ην ζχζηεκα πγείαο θαη εθπαίδεπζεο 

(Παπαγεσξγίνπ, 2014).  

Έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηνξηζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

απηνχ πνιχ λσξίο, αιιά δελ είραλ ζπλέρεηα. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ήηαλ ηνπ Διβεηνχ 

ςπρίαηξνπ Bleuler, ν νπνίνο ην 1911 ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «απηηζκφο» 

θαη ηνλ πξνζδηφξηζε σο δεπηεξνγελέο ζρηδνθξεληθφ ζχλδξνκν (Υξεζηάθεο Κ. , 2006). Ο 

φξνο «απηηζκφο» έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ ειιεληθή ιέμε «απηφο» πνπ ζεκαίλεη «εγψ ν 

ίδηνο» θαη ν Bleuler ηνλ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα πεξηγξάςεη έλα ζχλδξνκν ζηε 

ζρηδνθξέλεηα ηνπ ελήιηθα, πνπ πεξηιακβάλεη ην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ ηνπ, ηε δπζθνιία 

θαη ηελ αδπλακία ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνπο άιινπο αιιά θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (πλνδηλνχ, 2001).  

Αξγφηεξα, γχξσ ζην 1943, ν Kanner θαη ν Asperger, εξεπλεηέο απφ ηηο Ζ.Π.Α. θαη 

ηελ Απζηξία, παξαηήξεζαλ πσο ππήξρε κηα θαηεγνξία παηδηψλ κε παξφκνηα, ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα ελψ παξάιιεια είραλ θνηλή παξαδνρή ζρεηηθά κε ηε 

γελεηηθή ηνπ πξνέιεπζε. Ο Kanner εληφπηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «απηηζηηθήο 

κνλαρηθφηεηαο», ηεο «επηζπκίαο γηα νκνηνκνξθία» θαη ηηο «λεζίδεο δεμηνηήησλ», ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ Frith (1999), ην θχξην ζπκπέξαζκά ηνπ βξίζθεηαη δηαηππσκέλν κε 

νμπδέξθεηα ζηελ εμήο πξφηαζε «Θα πξέπεη ινηπφλ λα εθιάβνπκε σο δεδνκέλν φηη ηα 
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παηδηά απηά έξρνληαη ζηε δσή κε εγγελή αληθαλφηεηα λα ζρεκαηίζνπλ ηε ζπλεζηζκέλε, 

βηνινγηθά θαζνξηζκέλε, ζπλαηζζεκαηηθή επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο, φπσο αθξηβψο άιια 

παηδηά έξρνληαη ζηε δσή κε εγγελείο ζσκαηηθέο ή δηαλνεηηθέο κεηνλεμίεο» (Frith, 1999, 

ζ. 23).  

Ο Asperger, απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ θάλεη γεληθεπκέλεο δηαηππψζεηο αιιά 

πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηεο ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ εληφπηζε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

παηδηψλ πνπ ζπλάληεζε. Αλαθέξεηαη ζηε ραξαθηεξηζηηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ βιέκκαηνο, 

ζηηο αλεπαξθείο θαη πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθέο εθθξάζεηο θαη ρεηξνλνκίεο, ζηε κε 

θπζηνινγηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ζηελ παξνξκεηηθφηεηα, ζηελ αλχπαξμε πξνδηάζεζεο γηα 

επηκφξθσζε, ζηηο κεκσλνκέλεο λεζίδεο ελδηαθεξφλησλ, ζηελ ελδερφκελε χπαξμε 

ηθαλφηεηαο ινγηθήο αθεξεκέλεο ζθέςεο θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή πξσηφηππσλ ιέμεσλ 

(Frith, 1999). Δίλαη γεγνλφο, φκσο, πσο θαη νη δχν εληφπηζαλ ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο 

επηθνηλσλίαο αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ, πξφζεμαλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο ζηεξενηππίεο αιιά θαη ην αηληγκαηηθφ, δηάζπαξην 

πεδίν δηαλνεηηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπο ελψ εληππσζηάζηεθαλ απφ ηηο ζπνξαδηθέο 

θαηαθηήζεηο εμαηξεηηθήο δηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (Frith, 

1999). 

Λίγν αξγφηεξα, ε Lorna Wing, ην 1976, αλαθέξζεθε ζηελ «Σξηάδα ησλ Γηαηαξαρψλ» 

θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ ζηνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θαληαζίαο (Καιχβα, 2005). Ζ ίδηα, ην 1991, 

εηζήγαγε ηνλ φξν «απηηζηηθφ θάζκα», φπνπ πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο φπσο ην ζχλδξνκν 

ηνπ Rett θαη ην ζχλδξνκν ηνπ Asperger (Καβαιηψηεο, 2012).  

Ο απηηζκφο θαη νη ζπλαθείο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, απνηεινχλ 

αληηθείκελν κεγάινπ επηζηεκνληθνχ θαη θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο αλά ηνλ θφζκν, γηα 

πνιιά ρξφληα ηψξα. Πξφθεηηαη γηα ρξφληεο, λεπξν-ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο γλσζηηθήο 

θχζεο, αιιά παξφιν ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη ηηο ζπλερείο έξεπλεο δελ ππάξρεη 

γλσζηή ζεξαπεία γηα ηηο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (Καιχβα, 2005). Μηα 

κεγάιε πνηθηιία πξνζδηνξηζκψλ θαη φξσλ έρεη εθαξκνζηεί γηα ηα παηδηά ζην θάζκα 

απηηζκνχ. Ο απηηζκφο έρεη νξηζζεί σο αλαπηπμηαθή δπζθνιία πνπ ζπλδπάδεη α) 

αζπλήζηζηε εμέιημε ή βιάβεο ζηελ θνηλσληθή θαηαλόεζε, β) αζπλήζηζηε εμέιημε ή 
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βιάβεο ζηελ επηθνηλσλία θαη γ) αθακςία ζηε ζθέςε θαη ηε δξάζε  (Καβαιηψηεο, 2012) 

ελψ, ζχκθσλα κε ηνλ  Υξεζηάθε (2006) ζπλνδεχεη ην άηνκν ζε φιε ηνπ ηε δσή θαη 

εθδειψλεηαη κε ζνβαξή εζσζηξέθεηα, γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη ηα απηηζηηθά άηνκα λα 

επηθνηλσλνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα ην θαηαλννχλ. Ο απηηζκφο απνηειεί µία 

ζνβαξή θαη εθηεηαµέλε δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο. Ο φξνο εθηεηαµέλε (ή δηάρπηε) 

αλαθέξεηαη ζηε ζχλζεηε θχζε πνπ έρεη, θαζψο επεξεάδεη ηξεηο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο: 

ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε θαληαζία. Απηέο νη ηξεηο πεξηνρέο 

ζπληζηνχλ ηελ ηξηάδα ησλ δηαηαξαρψλ, ε νπνία ζεσξείηαη ππξήλαο ησλ θιηληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηηζµνχ (Μαπξνπνχινπ, 2003). Οη ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

απηηζκφ πνηθίινπλ αλά πεξίνδν θαη πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα ζην «θάζκα ηνπ απηηζκνχ», 

φπσο ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηειεπηαία απφ επαγγεικαηίεο θαη γνλείο, ζχκθσλα 

κε ηελ Corsello (2005), πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ: ην ζχλδξνκν Rett, ε παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή, ην ζχλδξνκν 

Asperger θαη νη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο κε αιιηψο νξηζκέλεο (Corsello, 

2005). Θεσξία κε ηελ νπνία δε ζπκθσλνχλ πνιινί εξεπλεηέο.  

Έλαο νξηζκφο πνπ έρεη γίλεη πεξηζζφηεξν απνδεθηφο είλαη απηφο πνπ δφζεθε κε ηνλ 

ακεξηθάληθν λνκν 105-17 ηνπ 1997 πνπ αθνξά ηα άηνκα κε εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο θαη 

ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηνλ απηηζκφ σο κηα αλαπηπμηαθή δπζθνιία, ε νπνία επεξεάδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ιεθηηθή θαη ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, ε νπνία (δηαηαξαρή) ζπρλά εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ, 

θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή παξνπζία ηνπ παηδηνχ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηνλ απηηζκφ είλαη φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ απαζρνινχληαη κε 

ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο, θαη ε 

αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο  ή ζηηο αιιαγέο ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο 

θαη ζπρλά ζηηο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο (Υξεζηάθεο Κ. , 2006) .  

Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο κηαο πεξηγξαθήο θνηλά απνδεθηήο ζε παγθφζκην επίπεδν, 

νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζηε ζχληαμε ζπγθεθξηκέλσλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο εθάζηνηε κνξθήο ηνπ απηηζκνχ θαη ησλ δηάρπησλ 

δηαηαξαρψλ απηνχ. Έηζη, ζηελ Σαμηλφκεζε ICD-10 Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ θαη 

Γηαηαξαρψλ ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, πνπ έγηλε ζηελ 
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Γελεχε ην 1992 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems 10th Revision) νη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ κηα νκάδα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηνηηθέο αλσκαιίεο ζηηο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο, ζηνπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ζην πεξηνξηζκέλν, ζηεξεφηππν, επαλαιακβαλφκελν ξεπεξηφξην 

ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ελψ νξίδνληαη βάζεη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

παξεθθιίλεη ζε ζρέζε κε ηε λνεηηθή ειηθία (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 2011) θαη 

θαηά ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ησλ Ννεηηθψλ Γηαηαξαρψλ (Diagnostic 

and Statistical Manual Of Mental Disorders, DSM-IV) πνπ εθδφζεθε απφ ηελ 

Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξία (American Psychiatric Association, 2000) DCM-IV-

TR (2000), νη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο δηαρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Απηηζηηθήο δηαηαξαρήο, Γηαηαξαρή Rett, Παηδηθή Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή, 

Γηαηαξρή Asperger θαη Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή Με Πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο 

(πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Άηππνπ Απηηζκνχ) (Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε, 

2000).  

χκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2001),  ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ 

απηηζκφ αλαθέξνληαη ζε βιάβεο θαη ζρεηίδνληαη κε α) ηελ θνηλσληθφηεηα, β) ηελ 

επηθνηλσλία, γ) ηε θαληαζία, νξηνζεηψληαο παξάιιεια θαη ηελ έλλνηα ηνπ «Σξηαδηθνχ 

Φάζκαηνο». ην πξψην θξηηήξην θαηαγξάθνληαη δπζθνιίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζε 

πεξηγξαθέο – εηθφλεο ηνπ ηχπνπ «απφκαθξν παηδί», ή «ελεξγεηηθφ θαη ζπγρξφλσο 

παξάμελν», πνπ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο δελ ηα θαηαθέξλεη ζηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή 

θαη κέλεη «απέμσ απφ ηε ζχκβαζε ησλ θαλφλσλ», πνπ νξίδνπλ ηηο δνκέο ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο. ην δεχηεξν θξηηήξην, ζηελ επηθνηλσλία, εθεί πνπ ππάξρεη 

πξνθνξηθφο ιφγνο, κπνξεί λα αλαδεηθλχεηαη απφ ην παηδί θαζπζηεξεκέλα, λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε παξάμελε πξνζσδία, ή ην παηδί λα ερνιαιεί κε επαλαιήςεηο, λα 

αληηζηξέθεη αλησλπκίεο ή λα θαηαλνεί ζηελ θπξηνιεμία ην ιφγν, ελψ εθεί πνπ απνπζηάδεη 

ε επηθνηλσλία αληηθαζίζηαηαη ή κνλνπσιείηαη ζηε βάζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο.  ην 

ηξίην θξηηήξην ρξεψλνληαη δπζθνιίεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βιάβε ζηε θαληαζία πνπ 

δελ επηηξέπεη ζηε ζθέςε λα νξγαλψλεη επέιηθηεο ζπκπεξηθνξέο. Δδψ θαηαγξάθνληαη 

επαλαιεπηηθέο ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξέο, ηδενιεςίεο, πνπ ζηεξνχληαη ηνπ 

δεκηνπξγηθνχ ζηνηρείνπ, ρσξίο ζπκβνιηζκνχο (Γξνζηλνχ Μ. , 2001).  
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Σν γεγνλφο, ινηπφλ, πσο ν απηηζκφο εκπνδίδεη ην άηνκν λα αλαπηπρζεί θπζηνινγηθά 

γηαηί ζπκβαίλεη ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ αλάπηπμεο ελψ παξάιιεια απνηειείηαη απφ κηα 

ζεηξά ζπκπησκάησλ θαη φρη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα (Moreno, 2001), επεξεάδεη 

ην άηνκν ηφζν ζε γλσζηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ 

(Γξνζηλνχ Μ. , 2001). 

Απφδεημε πσο ε νξνινγία θαη πεξηγξαθή ηνπ απηηζκνχ ζπλερίδεη λα πξνθαιεί 

πνηθηιία πξνβιεκαηηζκψλ θαη εξεπλψλ απνηειεί ε ηξνπνπνίεζε θάπνησλ ζηνηρείσλ, πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ζηελ πέκπηε έθδνζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ ηεο Ακεξηθαληθήο 

Φπρηαηξηθήο Έλσζεο (DSM-V), πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ άλνημε ηνπ 2013. Πεξηγξάθεηαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία σο ε πην ζεκαληηθή αιιαγή ησλ θξηηεξίσλ. Οη αιιαγέο 

πξνζδηνξίδνληαη θαηαξρήλ ζηελ νλνκαζία, φπνπ νη δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο 

«Απηηζκφο», «χλδξνκν Άζπεξγθεξ», «Παηδηθή Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή» θαη 

«Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή κε αιιηψο Καζνξηδφκελε» απαιείθζεθαλ θαη πιεφλ ε 

δηάγλσζε πνπ δίλεηαη είλαη «Γηαηαξαρή ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» (ΓΑΦ) (APA A. P., 

2013). Δπίζεο, αλαθέξεηαη πσο ε ηξηάδα ησλ δπζθνιηψλ πεξηνξίζηεθε ζην εμήο ζε δχν, 

ηελ «θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε» θαη ηηο «ζηεξενηππηθέο, 

επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο» (APA A. P., 

2013). Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, κέρξη ζηηκήο, πσο ζηελ νπζία ε ζεσξία δελ άιιαμε 

αιιά αλαδηαηππψζεθε. 

Άιιε κηα αιιαγή πνπ έγηλε, ζρεηίδεηαη κε ην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αηζζεηεξηαθήο 

νινθιήξσζεο, ηεο νπνίαο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ, 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, θαζψο θαη φηη πιένλ γηα λα δνζεί ε 

δηάγλσζε ζα πξέπεη ηα ζπκπηψκαηα λα έρνπλ εκθαληζηεί θαηά ηελ πξψηκε ειηθία αθφκε 

θαη αλ νη ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο ηνπ αηφκνπ αλαγλσξίζηεθαλ αξγφηεξα (APA A. P., 

2013). Δπεηδή, φκσο, ην απηηζηηθφ θάζκα είλαη κεγάιν θαη νη πεξηπηψζεηο πνηθίιινπλ, 

ζηα λέα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα αλαθέξεηαη κηα δηαβάζκηζε ζε ζρέζε κε ηε βαξχηεηα ηεο 

εθάζηνηε πεξίπησζεο, εζηηάδνληαο ζηελ αλαγθαηφηεηα ππνζηήξημεο απφ εηδηθνχο. Έηζη, 

ε δηαηαξαρή ρσξίδεηαη πηα αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ζην Δπίπεδν 3 – 

«Αλάγθε ηδηαίηεξεο εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο» (ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ επειημία), Δπίπεδν 2 – «Αλάγθε εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο» 
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(αμηνζεκείσηεο δπζθνιίεο) θαη  Δπίπεδν 1 – «Αλάγθε ππνζηήξημεο» (δπζθνιίεο ζηα 

παξαπάλσ). Σέινο, πξνζηέζεθε κηα λέα θαηάζηαζε, ε νπνία νλνκάδεηαη «Γηαηαξαρή 

Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο», ε νπνία δίλεηαη σο δηάγλσζε ζε άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε αιιά ρσξίο ηηο ζηεξενηππηθέο 

επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο (APA A. P., 2013).  

 ηελ Δπξψπε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα, ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο εηδηθνχο ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ ICD-10, ηα νπνία ζπκβαδίδνπλ πεξηζζφηεξν 

κε ην DSM-IV θαη φρη κε ηα λέα δεδνκέλα ησλ Ζ.Π.Α. γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κηα 

πεξίνδν ζχγρπζεο ηφζν γηα ηνπο εηδηθνχο φζν θαη γηα ηνπο γνλείο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Απηηζκφο» θαη «Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» 

αιιά ιφγν ησλ ππάξρνλησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο βαζηδφκαζηε 

θπξίσο ζηα θξηηήξηα ησλ ICD-10 θαη DSM-IV. 

 Κιείλνληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ απηηζκνχ, δε ζα κπνξνχζακε λα κελ θάλνπκε 

κηα αλαθνξά ζην αξηζκεηηθφ ζθέινο ηνπ θάζκαηνο. Ζ πξψηε επηδεκηνινγηθή κειέηε ηνπ 

απηηζκνχ νινθιεξψζεθε ην 1966 απφ ηνλ Victor Lotter. Ο Lotter εμέηαζε 78.000 παηδηά 

ειηθία 8-10 εηψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη αθνχ ζχιιεμε ζηνηρεία κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ εηδηθνχο θαη δαζθάινπο ησλ παηδηψλ θαηέιεμε λα εμεηάζεη πάιη ν 

ίδηνο 135 χπνπηεο πεξηπηψζεηο. Καηέιεμε, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα πσο 35 παηδηά 

εκθάληδαλ κεγάιεο νκνηφηεηεο κε απηέο πνπ είρε πεξηγξάςεη ν Kanner. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ βξέζεθε φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηνλ παηδηθφ πιεζπζκφ απφ 8 έσο 10 εηψλ 

ήηαλ 4,5 ζηα 10.000 θαη ε αλαινγία αγνξηψλ- θνξηηζηψλ ήηαλ 2,6 αγφξηα πξνο 1 θνξίηζη 

(Frith, 1999). Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη πνιιέο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ζηνλ θφζκν θαη ην πνζνζηφ απμάλεηαη ζπλερψο. Με ηα δεδνκέλα ηνπ 

2000 εθηηκάηαη φηη 4,8 ζηα 10.000 ή πεξίπνπ 1 ζε θάζε 2000 παηδηά είλαη απηηζηηθφ 

(Υξεζηάθεο Κ. , 2006) ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηαζηηζηηθά γηα ηνλ απηηζκφ απφ ην 

Ακεξηθαληθφ Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (CDC) ην 2010 έρνπλ 

εληνπηζηεί πεξίπνπ 1 ζηα 68 παηδηά ηεο Ακεξηθήο- κηα δεθαπιάζηα αχμεζε ζηνλ 

επηπνιαζκφ ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα (Baio, 2014). Ο απηηζκφο δελ ζεσξείηαη ζπάληα 

δηαηαξαρή πηα θαη εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ην ζχλδξνκν Down, ηελ 

θπζηηθή ηλσκάησζε θαη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ παηδηθνχ θαξθίλνπ (Καιχβα, 2005).  



19 
 

Αηηηνινγία Απηηζκνύ 

Πνηεο είλαη, φκσο, νη αηηίεο εκθάληζεο ησλ απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ; Καηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ 1960 θαη 1970, είρε επηθξαηήζεη ε πεπνίζεζε, πσο ε αηηία ηνπ απηηζκνχ 

ήηαλ κηα φρη θηιηθή, αιιά ςπρξή ζηάζε ηεο κεηέξαο πξνο ην παηδί (Kirk, Gallagher, & 

Anastasiow, 2003). H ζεσξία απηή ήηαλ κηα απνηπρεκέλε πξνζέγγηζε, γηαηί εθηφο απφ 

ηελ κεησηηθή ζεκαζία πνπ είρε γηα ηηο κεηέξεο, δελ είρε θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε 

(Υξεζηάθεο Κ. , 2006).  

Σα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηνλ απηηζκφ κέρξη ζήκεξα δελ είλαη αθξηβψο γλσζηά. 

Παξφιν, βέβαηα, πνπ δελ έρνπλ επηβεβαησζεί νη αθξηβείο αηηίεο πνπ ηνλ πξνθαινχλ, νη 

αηηηνινγηθέο ζεσξίεο ηείλνπλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε νξγαληθέο βάζεηο (Connor, 1999). 

Δίλαη γλσζηφ πηα πσο πνιινί βηνινγηθνί παξάγνληεο ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ 

απηηζκνχ, αιιά δελ έρεη βξεζεί κέρξη ζηηγκήο ην θιεηδί ζην κπζηήξην πνπ πεξηβάιεη ηα 

αίηηα εκθάληζήο ηνπ (Rodier, 2000).  Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα πσο είλαη πηζαλφλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηηζκνχ λα νθείινληαη ζε 

γελεηηθνχο παξάγνληεο, πεξηβαιινληηθέο πξνζβνιέο ηνπ εκβξχνπ ζηε κήηξα, 

εγθεθαιηθέο αλσκαιίεο, λεπξνινγηθέο αλσκαιίεο θαη αλνζνπνηεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο 

(Καιχβα, 2005; Levy, Mandell, & Schultz, 2009). 

Δπίζεο, έρεη γίλεη επξχηαηα απνδεθηή ε ηδέα πσο ε απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ ζπλδέεηαη κε ηελ λεπξνινγηθή θαηάζηαζή ηνπο θαη φηη ζηνλ ηππφθακπν θαη ζηελ 

παξαγθεθαιίδα ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ησλ άιισλ αηφκσλ (Υξεζηάθεο Κ. , 2006). Σν 

ζίγνπξν είλαη πσο κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηηο αηηηνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

αλππφζηαηεο ππνζέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη κνιχλζεηο απφ ην κχθεηα γέλνπο 

candida, ή ζε ηπραία πεξηζηαηηθά φπσο είλαη νη εκβνιηαζκνί ησλ παηδηψλ (Καιχβα, 

2005). 

ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα, επίζεο, δελ ππάξρεη ζαθήο 

απάληεζε. Σα ζηνηρεία πνπ έρνπκε κέρξη ζηηγκήο είλαη πσο ζπλαληάηε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα θνξά ζηηο ίδηεο νηθνγέλεηεο, πσο ππάξρνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα εκθαληζηεί ζηα 

αδέιθηα απηηζηηθψλ αηφκσλ, ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ θαη πσο ηα 

πεξηζζφηεξα απηηζηηθά άηνκα ζηνπο δηδχκνπο, επηζεκαίλνληαη κεηαμχ ησλ 
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κνλνδπγσηηθψλ θαη φρη εηεξνδπγσηηθψλ δηδχκσλ (Υξεζηάθεο Κ. , 2006). Παξφια απηά ε 

πιήξεο εηθφλα ησλ αηηηψλ θαη ζπλεπεηψλ, ε δηαπινθή ηνπ βηνινγηθνχ θαη ςπρνινγηθνχ 

παξάγνληα ηειηθά ζα απνθαιπθζεί, αιιά ην ηεξάζηην απηφ ςεθηδσηφ ρξεηάδεηαη αθφκε 

πνιιή δνπιεηά θαη ρξφλν (Frith, 1999). 

 

Μνξθέο Απηηζκνύ 

Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο ηνπ απηηζκνχ αιιά θαη νη δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο 

ηεο εθδήισζήο ηνπ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ππνδεηθλχνπλ ηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ απηηζηηθνχ θαηλνκέλνπ (πλνδηλνχ, 2001). Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπ ICD-10 ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο κνξθέο απηηζκνχ, εθφζνλ 

ππάξρεη κεξηθή ζπκθσλία ή θαη δηαθσλία ζηελ νξνινγία απφ ηα ακεξηθαληθά δεδνκέλα. 

Έηζη, ινηπφλ, έρνπκε αξρηθά ηνλ «απηηζκφ παηδηθήο ειηθίαο» ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη σο 

«δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ε νπνία νξίδεηαη απφ κε θπζηνινγηθή ή/θαη 

δηαηαξαγκέλε αλάπηπμε, ε νπνία εθδειψλεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ, θαη απφ 

ην ην ραξαθηεξηζηηθφ ηχπν κε θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ εθδειψλεηαη ζε ηξεηο 

ηαπηφρξνλα πεξηνρέο: ηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πεξηνξηζκέλε, 

επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά. Ζ δηαηαξαρή ζπκβαίλεη ζηα αγφξηα ηξεηο έσο ηέζζεξηο 

θνξέο ζπρλφηεξα, ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα» (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 2011, ζ. 

319). Με απηή ηε κνξθή απηηζκνχ αζρνιείηαη θαη αλαιχεη πεξηζζφηεξν ε παξνχζα 

έξεπλα, εθφζνλ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, απνηειεί ηε δηάγλσζε πνπ είρε ν καζεηήο ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο. Δπίζεο, ζην πιαίζην απηφ πεξηιακβάλνληαη ν βξεθηθφο απηηζκφο, ε 

βξεθηθή ςχρσζε θαη ην ζχλδξνκν ηνπ Kanner.  

Έπεηηα, ππάξρεη ν «άηππνο απηηζκφο», δηαηαξαρή «ε νπνία δηαθέξεη απφ ηνλ απηηζκφ 

είηε ζηελ ειηθία έλαξμεο, είηε επεηδή δελ πιεξνχληαη θαη ηα ηξία ζχλνια ησλ 

δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ. Ο άηππνο απηηζκφο πην ζπρλά πξνζβάιιεη άηνκα κε εκθαλή ηε 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη κε πνιχ ρακειφ ην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο, ην νπνίν δελ 

επηηξέπεη ηελ ζαθή εθδήισζε ηεο εηδηθήο παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ. Δπίζεο ζπκβαίλεη ζε άηνκα κε βαξηά εηδηθή 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηεο γιψζζαο, αληηιεπηηθνχ ηχπνπ. Άξα, ν άηππνο απηηζκφο 
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απνηειεί δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε απφ ηνλ απηηζκφ» (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 

2011, ζ. 322). 

Δπίζεο, κνξθή απηηζκνχ ζεσξείηαη βάζε ησλ θξηηεξίσλ ην «χλδξνκν ηνπ Rett». 

ηελ ηππηθή κνξθή ηνπ, ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ή ζρεδφλ θπζηνινγηθή αλάπηπμε 

αθνινπζείηαη απφ κεξηθή ή πιήξε απψιεηα ησλ επίθηεησλ ηθαλνηήησλ ησλ ρεξηψλ θαη 

ηεο νκηιίαο, καδί κε επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θξαλίνπ. πλήζσο, ε δηαηαξαρή 

απηή αξρίδεη κεηαμχ 7
νπ

 θαη 24
νπ

 κελφο ηεο ειηθίαο.  Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη 

ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο ζπζηξνθήο ησλ ρεξηψλ, ν ππεξαεξηζκφο θαη ε απψιεηα ησλ 

ζθφπηκσλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ. Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ε αλάπηπμε κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ αλαζηέιινληαη θαηά ηα 2 ή 3 έηε ηεο ειηθίαο, αιιά ην θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ 

ηείλεη λα δηαηεξείηαη. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πξνθχπηεη ζνβαξφ λνεηηθφ έιιεηκκα. 

πρλά, θαηά ηελ πξψηκε ή ηε κέζε παηδηθή ειηθία εκθαλίδνληαη ζπαζκνί» (Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο, 2011, ζ. 322). 

Αθφκε, πεξηιακβάλεηαη θαη ε «Άιιε απνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο», ε νπνία «ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πεξίνδν θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε θαη απφ νξηζηηθή απψιεηα, κεηά απφ δηαδξνκή κεξηθψλ κελψλ, επίθηεησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπιάρηζηνλ ζε κεξηθνχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο, ζπλνδεπφκελε απφ έλαξμε 

ραξαθηεξηζηηθψλ αλσκαιηψλ ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, επηθνηλσλία θαη 

ζπκπεξηθνξά. ηελ ηππηθή ηεο κνξθή, ε δηαηαξαρή ζπλνδεχεηαη απφ γεληθεπκέλε 

απψιεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην πεξηβάιινλ, απφ ζηεξενηππηθνχο 

επαλαιακβαλφκελνπο θηλεηηθνχο ηδηνηξνπηζκνχο, θαζψο θαη απφ απηηζηηθνχ ηχπνπ 

κείσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Τθίζηαηαη, φκσο, αβεβαηφηεηα 

σο πξνο ην θαηά πφζν δηαθέξεη ε θαηάζηαζε απηή απφ ηνλ απηηζκφ» (Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο, 2011, ζ. 324). 

Σέινο, ζα αλαθεξζνχκε ζην «χλδξνκν Asperger», ην νπνίν είλαη πιένλ επξέσο 

γλσζηφ ηφζν ζηνπο γνλείο φζν θαη ζηνπο εηδηθνχο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο σο «δηαηαξαρή αβέβαηεο 

λνζνινγηθήο εγθπξφηεηαο, ραξαθηεξηδφκελε απφ ην ίδην είδνο πνηνηηθψλ αλσκαιηψλ ηεο 

ακνηβαίαο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη ηππηθέο ηνπ απηηζκνχ, καδί κε 

πεξηνξηζκέλν, ζηεξεφηππα επαλαιακβαλφκελν ξεπεξηφξην ελδηαθεξφλησλ θαη 
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δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δηαηαξαρή απηή δηαθέξεη απφ ηνλ απηηζκφ θαη παξαηεξείηαη πσο ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα δηαζέηνπλ θπζηνινγηθή γεληθή λνεκνζχλε, αιιά ζπλήζσο είλαη πνιχ 

αδέμηα. Ζ θαηάζηαζε απηή αθνξά θαη’ εμνρήλ ηα αγφξηα θαη θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα 

ήπηεο παξαιιαγέο απηηζκνχ, ηνπιάρηζηνλ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο»  (Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο, 2011, ζ. 326). 

 

Παηδί θαη Απηηζκόο 

Οπνηαδήπνηε αλαζθφπεζε γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ Παηδηθνχ Απηηζκνχ νθείιεη λα 

αξρίζεη απφ ηνπο πξσηνπφξνπο Leo Kanner θαη Hans Asperger, πνπ αλεμάξηεηα ν έλαο 

απφ ηνλ άιινλ, δεκνζίεπζαλ γηα πξψηε θνξά κειέηεο απηήο ηεο δηαηαξαρήο (Frith, 

1999). Ήηαλ νη πξψηνη πνπ παξαηήξεζαλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ ζε παηδηά, νη 

νπνίνη ίζσο, παξνπζίαζαλ κηα αηζηφδνμε εηθφλα γηα ηελ εμέιημή ηνπο. Ο πξψηνο κάιηζηα 

ηνλ νλφκαζε «πξψηκν λεπηαθφ απηηζκφ». 

Ο απηηζκφο, φκσο, δε ζεξαπεχεηαη παξά ηηο παξαηεξνχκελεο αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά. Παξνπζηάδεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία αιιά αθνινπζεί ην άηνκν θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, παξφιν πνπ ελδέρεηαη ε ππεξβνιηθή απνζηαζηνπνίεζε λα 

ππνρσξήζεη (Frith, 1999). χκθσλα κε ηελ πλνδηλνχ (2001), «ε ηζηνξία ησλ 

απηηζηηθψλ παηδηψλ κνηάδεη κε εθείλεο ησλ παξακπζηψλ. Έλαο πξίγθηπαο ή κηα 

πξηγθίπηζζα, λένη θαη φκνξθνη, ζαλ ηα θξχα ηα λεξά, θνηκνχληαη ζε έλα καθξηλφ πχξγν 

φπνπ ηίπνηα δελ θηλείηαη. Απηφ ην αζάιεπην βαζίιεην ζα θαηαθέξεη λα ην μππλήζεη 

εθείλνο πνπ ζα μεπεξάζεη ηηο ζθιεξέο δνθηκαζίεο, πξάγκα πνπ πξνυπνζέηεη πνιιέο 

πξνζπάζεηεο θαη αγάπε. Μφλν θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη φκνξθνη θνηκψκελνη ζα 

μππλήζνπλ θαη ζα ιπηξσζνχλ. Σα απηηζηηθά παηδηά κνηάδνπλ θαη απηά ζαλ θνηκψκελα 

κέζα ζην θάζηξν ηνπο. Γηα λα μππλήζνπλ,ν εθάζηνηε ζεξαπεπηήο ζε πξέπεη λα πεξάζεη 

απφ δνθηκαζίεο, απηφο ζα είλαη ν φξνο γηα λα δερζεί ην παηδί λα μππλήζεη» (πλνδηλνχ, 

2001, ζ. 55). Πψο είλαη, φκσο, κέζα ζην θάζηξν ηνπο θαη πνηεο είλαη νη ζπλήζεηέο ηνπο; 

Μεξηθά θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπλαληψληαη ζηα παηδηά κε απηηζκφ θαη ηα 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα ππφινηπα είλαη κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηα εμήο: νβαξή 

δπζθνιία κέρξη πιήξεο αδπλακία επηθνηλσλίαο, κνλαρηθφηεηα, ηδηφξξπζκνο γισζζηθφο 

θψδηθαο, ζνβαξή ελφριεζε απφ αιιαγέο ξνπηίλαο, λνεηηθφ επίπεδν (θαηλνκεληθά) πνιχ 
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ρακειφ, εμαηξεηηθή επαηζζεζία, κεηαβάιινπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ρσξίο 

εκθαλή ιφγν, δείρλνπλ ππεξβνιηθή αληίιεςε ζηελ αίζζεζε δεζηνχ- θξχνπ, θιείλνπλ ηα 

κάηηα ηνπο φηαλ ζέινπλ λα απνθνπνχλ απφ αλεπηζχκεηα εξεζίζκαηα, πξνζθνιινχληαη κε 

αζήκαληα- θαηεζηξακκέλα αληηθείκελα, εθηεινχλ ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο, θαηά ηελ 

εθεβεία παξαηεξείηαη ζνβαξφ πξφβιεκα ζεμνπαιηθήο επηζεηηθφηεηαο θαη ζπρλά 

παξαηεξνχληαη απφηνκεο, αικαηψζεηο θαη θπξίσο κε πξνβιέςηκεο παιηλδξνκήζεηο 

(Υξεζηάθεο Κ. , 1994; Κππξησηάθεο, 2003). 

ε δεχηεξε θάζε, ζχκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2006), ην παηδί κε απηηζκφ κπνξεί λα 

αληηζηέθεηαη ζε θάζε κέζνδν δηδαζθαιίαο κε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ξνπηίλεο πνπ 

επηλνεί, λα πεξηζηξέθεη αληηθείκελα, λα βξίζθεηαη ζε πξαγκαηηθνχο θηλδχλνπο ρσξίο λα 

ληψζεη φηη θηλδπλεχεη ε δσή ηνπ, λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ θσθφ, λα γειά θαη λα ραραλίδεη 

αδηθαηνιφγεηα, λα ρηππά παιακάθηα ρσξίο ιφγν, λα θιαίεη, λα γειά, λα έρεη ππεξβνιηθή 

ηαξαρή, ρσξίο πξνθαλή ιφγν, λα αληηδξά αξλεηηθά ζηελ αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ, λα 

ερνιαιεί, λα δπζθνιεχεηαη ζηε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηα άιια παηδηά, λα έρεη ειιηπή 

νπηηθή επαθή, λα δείρλεη νπηηθή αλαηζζεζία ζηνλ πφλν, λα απνκαθξχλεηαη απφ ην 

άγγηγκα θαη ηα ράδηα ηνπ κπακπά θαη ηεο κακάο, λα δέλεηαη κε αληηθείκελα κε 

ππεξβνιηθφ ηξφπν, λα αλαπηχζζεη ππεξβνιηθέο θαη ζε άζρεκν βαζκφ θηλεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, λα έρεη αμηνζεκείσηε ππεξθηλεηηθφηεηα ή ππεξβνιηθή παζεηηθφηεηα, λα έρεη 

ςπρξή ζπκπεξηθνξά, λα επηδεηθλχεη ηηο αλάγθεο ηνπ κε ρεηξνλνκίεο, λα επηκέλεη ζε 

παξάμελν παηρλίδη (Υξεζηάθεο Κ. , 2006). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε πλνδηλνχ (2001), ην 

παηδί κε απηηζκφ θαίλεηαη, θάπνηεο θνξέο, λα ακχλεηαη απέλαληη ζε εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα, κηα θαη ε αθχπληζε ησλ αηζζήζεψλ ηνπ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

πξνθαινχλ αλαζηάησζε. Γηα απηφ ην ιφγν, φπσο αλαθέξεηαη απνθεχγεη ηα άηνκα, δηφηη 

αθξηβψο, αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θίλεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο, ηελ αληαιιαγή, ηε 

δηέγεξζε αηζζήζεσλ θαη ζπλαηζζήκαηνο (πλνδηλνχ, 2001).  

 

Παηρλίδη θαη Απηηζκόο 

Σo παηρλίδη είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεγάδεη κέζα απφ ην παηδί θαη δελ 

επηβάιιεηαη ή θαηεπζχλεηαη απφ άιινπο. Δίλαη ειεχζεξν απφ εμσηεξηθνχο θαλφλεο θαη 

ζπλήζσο δελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο ν νπνίνο πξέπεη λα επηηεπρζεί 
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(Καιχβα, 2005). Απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξψηκεο αλάπηπμεο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο, θαηά ηελ νπνία ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά καζαίλνπλ  θνηλσληθέο θαη 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο, θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαζψο 

θαη κηα πνηθηιία άιισλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Boulot, Guenther, & Crozier, 2005). 

Aπνηειεί πξσηαξρηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο θαη έρεη θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, θαζψο επηθέξεη πνηνηηθέο αιιαγέο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ 

αιιά θαη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Δπηηξέπεη ζηα παηδηά λα καζαίλνπλ θαη λα εμαζθνχλ λέεο 

δεμηφηεηεο ζε αζθαιή θα ππνζηεξηθηηθά πιαίζηα (Boucher, 1999).  

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ πάξα πνιινί εξεπλεηέο (Boucher, 1999; Parker & O’Brien, 

2011; Çilem Ökcün & Akçin, 2012; Kasari, Chang, & Patterson, 2013)  έρνπλ κειεηήζεη 

ην παηρλίδη θαη ηηο επηξξνέο ηνπ πάλσ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Σν παηρλίδη εθηφο ηνπ 

φηη δίλεη ζην παηδί ραξά, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ην βνεζά λα ηζνξξνπήζεη ζπλαηζζεκαηηθά, θπξίσο ζηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. Σν παηδί, κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο φπσο 

ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία, αιιά ην βάδεη θαη ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, δηαδηθαζία ρξήζηκε αθφκε θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ. Σέινο, 

θαηαιακβάλεη, ζπλήζσο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη απνξξνθά ηελ 

ελεξγεηηθφηεηά ηνπ. 

Χζηφζν, ην παηρλίδη ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ δηαθνξνπνηείηαη αξθεηά απφ ηε 

ζχληνκε πεξηγξαθή πνπ κφιηο δφζεθε.  Έλα απφ ηα πην θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ απνηειεί ε έιιεηςε πνηθίινπ, απζφξκεηνπ ή 

θνηλσληθνχ κηκεηηθνχ παηρληδηνχ αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν (Καιχβα, 

2005; Boulot, Guenther, & Crozier, 2005). χκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Φπραηξηθή 

Δηαηξεία (1994), ηα παηδηά κε απηηζκφ παίδνπλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο. 

Σν παηρλίδη ηνπο «θνιιάεη» ζην πξψηκν λεπηαθφ ζηάδην ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε 

αληηθείκελα. Σνπο αξέζεη λα απνιακβάλνπλ δηάθνξεο αηζζήζεηο – φπσο ε γεχζε, ε αθή, 

ε νζκή, ην λα θνπλάλε, λα ρηππάλε ή λα πεξηζηξέθνπλ ην ζψκα ηνπο (πλνδηλνχ, 2001). 

Όκσο, ελψ, ην λήπην ηππηθήο αλάπηπμεο πξνρσξάεη, κηκείηαη θαη εμεξεπλά, εκπιέθεηαη 

κε άιια άηνκα θαη καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα αληηθείκελα θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ ζην πξνζπνηεηφ παηρλίδη, ηα παηδηά κε απηηζκφ πεξηνξίδνληαη ζε έλα κηθξφ 
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αξηζκφ κνλαρηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο νπνίεο πξνηηκνχλ γηαηί ηνπο πξνζθέξνπλ 

επραξίζηεζε θαη ηηο επαλαιακβάλνπλ μαλά θαη μαλά  (Καιχβα, 2005). πγθξίλνληαο, ην 

παηρλίδη ελφο παηδηνχ ηππηθήο αλάπηπμεο κε ην παηρλίδη ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ, 

κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην παηρλίδη ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ, δελ 

είλαη κφλν δηαθνξεηηθφ, αιιά είλαη θαη αθαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπ (Peeters, 2000).  

Καηαδεηθλχεηαη κε ζπλέπεηα φηη ην παηρλίδη ζηα παηδηά κε απηηζκφ δε βξίζθεηαη 

απιψο ζε θαηψηεξν αλαπηπμηαθφ ζηάδην απφ απηφ ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, αιιά 

είλαη θαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ (Κππξησηάθεο, 2003). Λείπεη κηα εκθαλήο πξνδηάζεζε 

γηα εκπινθή ζε παηρλίδη θαη ππάξρεη κηα γεληθή απάζεηα πξνο απηφ. Δλψ πνιιά παηδηά κε 

απηηζκφ είλαη ηθαλά λα πεξηιάβνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αηζζεζηνθηλεηηθφ, 

νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ παηρλίδη θαη κεξηθά απφ απηά, κε ππνζηήξημε, κπνξνχλ λα 

εκπιαθνχλ ζε ζπκβνιηθφ παηρλίδη, πνιχ ζπάληα έλα παηδί κε απηηζκφ κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηφ ζαλ έλα παηδί πνπ παίδεη (Wolfberg, 1999).  Καηά ηελ Καιχβα (2005) κεξηθά 

πςειά ιεηηνπξγηθά παηδηά κε απηηζκφ απνθηνχλ νξηζκέλεο αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο ζην 

παηρλίδη, φκσο ην ηππηθφ παηδί κε απηηζκφ φηαλ πξαγκαηνπνηεί απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

δελ ηηο εμειίζζεη θαη δε δείρλεη ηε δηάζεζε λα ηηο κνηξαζηεί θαη λα ηηο δείμεη ζε άιινπο ή 

λα εκπιέμεη θαη άιια άηνκα ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.  

Παξφιεο ηηο δπζθνιίεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα κπνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ 

ζηε δηαδηθαζία ελφο παηρληδηνχ. Ζ ζπκκεηνρή ζε έλα παηρλίδη (είηε είλαη αηνκηθφ ή είλαη 

νκαδηθφ) βνεζά ην παηδί ηφζν αηζζεηεξηαθά φζν θαη γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

θνηλσληθά. Γηα απηφ ην ινγν θαηέρεη θαη ζεκαληηθή ζέζε ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, φπνπ νη κνξθέο πνπ πεξηγξάθνληαη είλαη νη εμήο: Σν 

ιεηηνπξγηθφ παηρλίδη, φπνπ ν καζεηήο αλαπηχζζεη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκκεηέρεη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο κε παηρλίδηα αηηίαο- απνηειέζκαηνο, θαη εμνηθεηψλεηαη κε ηελ 

πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Σν θαηαζθεπαζηηθφ παηρλίδη, φπνπ ν καζεηήο 

ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια πιηθά δεκηνπξγεί θαηαζθεπέο κε βάζε έλα πξφηππν ζρέδην. Σν 

ζπκβνιηθφ ή παηρλίδη πξνζπνίεζεο, φπνπ ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί αληηθείκελα γηα λα 

απνδψζεη ζε απηά κεκνλσκέλεο ηδηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ή καζαίλεη λα παίδεη ξφινπο. 

Καη ηέινο, ην παηρλίδη κε θαλφλεο, φπνπ ν καζεηήο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε παηρλίδηα 

πνπ βαζίδνληαη ζε θαλφλεο (Μαπξνπνχινπ, 2003) 



26 
 

Σν παηρλίδη απνηειεί θαλφλα γηα ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη ε έιιεηςε απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ επηβαξχλεη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ θαη ππνγξακκίδεη ηηο 

δηαθνξέο ηνπ απφ ηα άιια παηδηά (Καιχβα, 2005). Δπίζεο, κεηαμχ άιισλ είλαη θαη έλα 

κέζν έθθξαζεο ηνπ εαπηνχ, κηαο θαη καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπκε ην 

παηδί φηαλ παίδεη θαη λα ζπιιέμνπκε πνηθίιεο πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζθέςεηο ηνπ .  

Σα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ρσξίο, δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. 

Κάπνηνη αλαξσηηνχληαη αλ ην γεγνλφο απηφ πεηξάδεη, εμάιινπ φινη νη άλζξσπνη είλαη 

δηαθνξεηηθνί θαη ίζσο δελ είλαη ζσζηφ λα αλαγθάζνπκε ηα παηδηά λα παίμνπλ κε ηξφπν 

πνπ δελ είλαη γηα απηά θπζηνινγηθφο θαη ζπλεπψο δελ ηνπο πξνζθέξεη θακία 

επραξίζηεζε. Κη φκσο ην παηρλίδη ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά κε 

απηηζκφ λα κάζνπλ λα παίδνπλ θπζηνινγηθά (Boucher, 1999). 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ζε έλα παηρλίδη, φκσο, είλαη νη θαλφλεο ηνπ. Δίλαη 

γλσζηφ, φηη ε αλάπηπμε ησλ παηρληδηψλ πνπ έρνπλ θαλφλεο εκθαλίδεηαη θαηά ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζπλερίδεηαη θαηά ηε ζρνιηθή. Αο κελ μερλάκε πσο δελ ππάξρεη 

παηρλίδη ρσξίο θαλφλεο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παηρληδηψλ απνδεηθλχεηαη φηη θάζε 

θαληαζηηθή θαηάζηαζε νξίδεηαη απφ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο (πξνζρνιηθή ειηθία) αιιά 

θαη θάζε παηρλίδη κε θαλφλεο (ζρνιηθή ειηθία) δεκηνπξγεί κηα θαληαζηηθή θαηάζηαζε 

(Vygotsky, 1997).    

Σα παηρλίδηα κε θαλφλεο ζεσξνχληαη ηα πην δεκνθηιή παηρλίδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο. Σα παηδηά κε επαξθείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαηαθέξλνπλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα λα παίμνπλ νκαδηθά παηρλίδηα κε θαλφλεο (Piaget, 1962). Σν 

θπξηφηεξν νξγαλσηηθφ ζηνηρείν ζην παηρλίδη απνηειεί ε χπαξμε θαλφλσλ νη νπνίνη 

θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο. ην πιαίζην απηψλ ησλ παηρληδηψλ ηα παηδηά 

αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ θαη λα 

αθνινπζήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, θαζψο εκπιέθνληαη ζε θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνχο ζηφρνπο.  

ηα παηδηά κε απηηζκφ δελ ηζρχνπλ αθξηβψο ηα ίδηα δεδνκέλα, βέβαηα, νχηε είλαη θάηη 

πνπ θαηαθέξλεη ην παηδί αβίαζηα. Καηαιήγνπκε, φκσο, πσο ην παηρλίδη ηνπ παηδηνχ κε 
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απηηζκφ δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε κηα ζηεξενηππία πνπ επαλαιακβάλεηαη, αιιά 

λα γίλεηαη κηα παξαγσγηθή επθαηξία γηα κάζεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε  (Καιχβα, 2005). 

 

Γηδαζθαιία, παηρλίδη, απηηζκόο 

Δηδηθή Αγωγή θαη Δθπαίδεπζε 

Ζ κάζεζε θαη ε εθπαίδεπζε φπσο γηα φια ηα παηδηά, έηζη θαη γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

θάπνηεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ρξεηάδεηαη έλα επηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαη κηα 

λνκνζεζία λα ηηο ζηεξίδεη. Δηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ππάξρνπλ «φηαλ θάπνηα 

δπζθνιία (θπζηθή, αηζζεηεξηαθή, λνεηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή ή ζπλδπαζκφο 

απηψλ) εκπνδίδεη ηε κάζεζε ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα είλαη αλαγθαία ε κεξηθή ε πιήξεο 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο, γηα λα εθπαηδεπηεί ην παηδί θαηάιιεια θαη 

εθπαηδεπηηθά. Ζ αλάγθε απηή κπνξεί λα είλαη κφληκε ή παξνδηθή θαη ζε φηη ανθξά ηνλ 

βαζκφ κπνξεί λα είλαη απφ κέζε κέρξη βαξηά» (Υξεζηάθεο Κ. , 2006).  

ηνλ πην πξφζθαην Νφκν 3699/2008 (ΦΔΚ Α’ 199/2-10-2008) αλαθέξεηαη ν φξνο 

«Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε» ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη σο «ην ζχλνιν ησλ 

παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ 

πνιηηεία 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 αλαπήξνπο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη γηα 

φια ηα ζηάδηα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Γεζκεχεηαη, επίζεο, λα δηαζθαιίδεη ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ίζεο 

επθαηξίεο γηα πιήξε ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία, αλεμάξηεηε δηαβίσζε, 

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

κφξθσζε θαη ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε» (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, 

Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009, ζ. 279) . 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν, άξζξν 6, νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ζηε ρψξα καο έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηήζνπλ: ε ζρνιηθή ηάμε γεληθνχ ζρνιείνπ 

ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 
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αξκφδηνπο θνξείο, ζε ζρνιηθή ηάμε γεληθνχ ζρνιείνπ , κε παξάιιειε ζηήξημε- 

ζπλεθπαίδεπζε, απφ εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ θαη ζε εηδηθά νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια 

ζηειερσκέλα Σκήκαηα Έληαμεο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ ζρνιείσλ κε δχν 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνο πξνγξακκάησλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ ε θνίηεζε ζε γεληθφ ζρνιείν 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, ηφηε κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ ζε απηνηειείο ΜΔΑΔ 

(ρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο), ζε ζρνιεία ή ηκήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ είηε σο απηνηειή είηε σο παξαξηήκαηα ζρνιείσλ ζε λνζνθνκεία, θέληξα 

απνθαηάζηαζεο, ζε ηδξχκαηα αγσγήο αλειίθσλ, ηδξχκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ ή 

Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο θαη κε 

δηδαζθαιία ζην ζπίηη  (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & 

Υξεζηάθεο, 2009). 

Σν παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φκσο, έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ δνκέο 

δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ κε ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε δηαθνξνπνηεκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ γηα 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη έληαμε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Μηα ηέηνηα δνκή 

γηα παηδηά κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο είλαη ην Κέληξν Ζκέξαο παηδηψλ θαη 

εθήβσλ κε απηηζκφ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 2716/1999. 

Έλα Κέληξν Ζκέξαο απνηειεί κνλάδα ηνπ Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο παηδηψλ θαη 

εθήβσλ (ΣΟ.Φ.Τ.Π.Δ.) θαη σο θέληξν εμεηδηθεπκέλεο πεξίζαιςεο ππάγεηαη ζηηο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.2716/99, νπφηε θαηά ζπλέπεηα ππαθνχεη ζηηο 

αξρέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γεληθά ησλ Κέληξσλ Ζκέξαο. θνπφο ηνπ είλαη λα απαληήζεη 

ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκηαθνχ ζηφρνπ κε παξεκβάζεηο 

απνθαηάζηαζεο, λα απαληήζεη ζηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ, αιιά θαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, γηα ηελ φζν ην δπλαηφ ελδπλάκσζε ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο  

(Τ.Τ.Κ.Α., 2005). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ςεθίζηεθε πσο «ην θξάηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία, 

πεξίζαιςε ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ελειίθσλ, παηδηψλ 

θαη εθήβσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ ηχπνπ θαη κε καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα (Άξζξν1, παξ.1)  (Φ.Δ.Κ., 1999). Ζ δνκή απηή, ινηπφλ, απεπζχλεηαη ζε 
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παηδηά θαη εθήβνπο πνπ είλαη εληαγκέλα ζε ζρνιηθφ πιαίζην θαη ρξεηάδνληαη παξάιιειεο 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δπζθνιίεο  έληαμεο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε έληαμε – επαλέληαμε ηνπο ελψ 

παξάιιεια ππνζηεξίδνληαη ζπκβνπιεπηηθά νη νηθνγέλεηεο ηνπο. 

 

Πξώηκε Παξέκβαζε 

 Ζ εθπαίδεπζε ελφο παηδηνχ, φκσο, δελ αξρηδεί καδί κε ηε ζρνιηθή δσή. Δίλαη γλσζηφ 

φηη ν άλζξσπνο αξρίδεη λα καζαίλεη απφ ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη. Σα πξψηα ρξφληα ηεο 

δσήο είλαη ηα ρξφληα ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο κίκεζεο πνπ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα γηα κάζεζε (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995). Έηζη πξνθχπηεη ε αλάγθε 

γηα εθπαίδεπζε απφ πνιχ λσξίο, θάλνληαο ηελ εκθάληζή ηεο ε έλλνηα ηεο πξψηκεο 

παξέκβαζεο. 

Ζ πξψηκε παξέκβαζε απεπζχλεηαη ζε φια ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

επηθηλδπλφηεηαο ή έρνπλ αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα. ε αληίζεζε κε ηε Βφξεηα Ακεξηθή, 

φπνπ ε πξψηκε παξέκβαζε ιακβάλεη ρψξα απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ 

εηψλ, ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο πνηθίιιεη. Πεξηιακβάλεη ηε 

δηαδηθαζία απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ εληνπίδεηαη θαη θαζνξίδεηαη ην πξφβιεκα κέρξη 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαζνδήγεζε, ελψ πεξηγξάθεηαη σο κηα ζχλζεζε ππεξεζηψλ γηα 

παηδηά κηθξήο ειηθίαο αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ (Γξνζηλνχ, Κπδσληάηνπ, & Αλδξηψηνπ, 2011) . 

Σα πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο αζρνινχληαη κε παηδηά βξεθηθήο ή λεπηαθήο 

ειηθίαο κε εκθαλείο αλαπεξίεο, αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ή βξίζθνληαη ζε 

επηθηλδπλφηεηα γηα αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Γειαδή, φηαλ παξνπζηάδεη εηδηθέο 

βηνινγηθέο δηαηαξαρέο νξζνπεδηθήο ή λεπξνινγηθήο θχζεο, ρξφληεο παζήζεηο, φπσο 

θαξδηαθά πξνβιήκαηα, επηιεςία, θπζηηθήο ίλσζε θαη ξεπκαηηζκφ αιιά θαη φηαλ 

παξνπζηάδεηαη πξσνξφηεηα ή παξάηαζε ηνθεηνχ  (Γξνζηλνχ, Κπδσληάηνπ, & 

Αλδξηψηνπ, 2011). 

Ζ έγθαηξε δηάγλσζε θαη παξέκβαζε ζεσξνχληαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα φια ηα παηδηά 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα παηδηά κε απηηζκφ δελ απνηεινχλ εμαίξεζε ζε 

απηφ (Evans, 2001). Ζ αλαγλψξηζε ηνπ απηηζκνχ νινέλα θαη λσξίηεξα ζηε δσή νδήγεζε 
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ζηελ αλάπηπμε κεζφδσλ πξψηκεο παξέκβαζεο. Απφ ηελ αλαζθφπεζε δηαθνξεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνγξακκάησλ ππνζηεξίδεηαη φηη ε πξψηκε παξέκβαζε επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ έληαμε ζε έλα πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

κεζφδνπο, ηε θηινζνθία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, ε αλνκνηνγέλεηα 

ησλ κεζφδσλ παξέκβαζεο θαη εθηίκεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, δελ επηηξέπνπλ έγθπξε 

ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ. ήκεξα, 

δελ είλαη ζαθέο πνηεο παξεκβάζεηο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο γηα πνηα παηδηά 

κε απηηζκφ, αλ θαη ν ππνζηεξίδεηαη πσο φζν απμάλνληαη ηα ζηνηρεία απφ ηηο έξεπλεο, 

ζχληνκα ζα γλσξίδνπκε πνηα πξνζέγγηζε είλαη γηα πνην παηδί αιιά θαη πνηα ρξνληθή 

πεξίνδνο είλαη ε θαηάιιειε (Green, 2012). Όκσο, είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη φζν 

λσξίηεξα αξρίδεη ε ζεξαπεία θαη φζν πην εληαηηθή είλαη ε παξέκβαζε, ηφζν θαιχηεξα 

είλαη ηα απνηειέζκαηα  (Παπαγεσξγίνπ, 2005).   

ηελ Αγγιία ε πξφβιεςε γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο νδεγείηαη απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ. Ο πξψηνο είλαη ε απμαλφκελε γλψζε 

θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Έλαο δεχηεξνο είλαη ε αλαγλψξηζε φηη ε πξψηκε παξέκβαζε 

απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ηε βειηίσζε νξηζκέλσλ απφ ηηο πην δχζθνιεο πηπρέο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ηέινο έλαο ηξίηνο είλαη φηη νη γνλείο ζπλεηδεηνπνηνχλ, 

ελεκεξψλνληαη θαη αζθνχλ πίεζε ζηηο ηνπηθέο αξρέο γηα λα θάλνπλ πξφβιεςε γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο (Evans, 2001). 

Ζ πξψηκε παξέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο θάζεηο, νη νπνίεο είλαη 

αιιειέλδεηεο θαη θάπνηεο θνξέο επηθαιππηφκελεο. Αξρηθά, γίλεηαη ν εληνπηζκφο θαη 

θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, φπνπ γίλεηαη ε παξαηήξεζε ησλ πξψηκσλ ζεκείσλ πνπ 

απνηεινχλ ελδείμεηο φηη ε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ βξίζθεηαη ζε επηθηλδπλφηεηα. Έπεηηα, 

γίλεηαη ν θαζνξηζκφο θαη ε δηαθνξνδηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο κε βάζε ηε δηαθνξηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπο 

θαη ηελ πηζαλή απφδνζε ηεο αηηηνινγίαο. ηελ ηειεπηαία θάζε, αλαθέξεηαη ε Δηδηθή 

Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε, φπνπ κε ηελ εμάζθεζε θαη θαζνδήγεζε λννχληαη νη ζηφρνη πνπ 
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απεπζχλνληαη ζην παηδί θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο (Γξνζηλνχ, Κπδσληάηνπ, & Αλδξηψηνπ, 2011).  

 

Άιιεο Παξεκβάζεηο 

       Ζ Corsello (2005), αλαθέξεη πσο έρνπλ ππάξμεη πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα παηδηά κε απηηζκφ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ζεσξίεο. Απηά ζρεδηάδνληαη γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αλ θαη κπνξνχλ λα 

πεξηιεθζνχλ θαη ηα πην κηθξά παηδηά ζε απηά. Δμάιινπ, ε πξψηκε παξέκβαζε απνηειεί 

ην πξψην βήκα ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνο ηελ θνηλσληθή έληαμε 

θαη αξγφηεξα ηε ζρνιηθή (πεηζηψηεο, 2003). 

       Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε έλα παηδί κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, σζηφζν, 

δελ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε. Με βάζε ηνπο νξηζκνχο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο αιιά θαη φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

αληηιακβαλφκαζηε πσο ππάξρεη αλάγθε γηα εηδηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαη 

θξνληίδα, δειαδή γηα εθπαίδεπζε κε πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο (Υξεζηάθεο Κ. , 

2006). Αλαθεξφκαζηε, ινηπφλ, ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε νπνία φληαο 

παηδνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα αηνκηθά καζεζηαθά θαη 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ. Γελ 

απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα μερσξηζηή κέζνδν ή κηα ζηξαηεγηθή, αιιά αληηζέησο είλαη 

κηα ζπλερήο θαιά ζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνπνηήζνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο, νη 

νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ αθαδεκατθή 

πξφνδν. Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ πξνζαξκνγψλ 

ηζρχνπλ θάπνηεο γεληθέο αξρέο, νη νπνίεο φκσο, ζα πξέπεη λα εμαηνκηθεχνληαη αλάινγα 

κε ηηο δπλαηφηεηεο αιά θαη ηηο δπζθνιίεο θάζε παηδηνχ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη θαη 

εθηηκψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ (Υξεζηάθεο Κ. , 2011).  

       Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ απηηζκνχ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνζέμεη 

θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο παξέκβαζήο ηνπ θαη λα απνθαζίζεη αλ ζα 
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αθνινπζήζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ή ζα θάλεη ζπλδπαζκφ αλάινγα κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Δμάιινπ, δελ ππάξρεη θακία κεκνλσκέλε ζεξαπεπηηθή ή 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ λα είλαη απνδεδεηγκέλν φηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κε 

επάξθεηα φια ηα ζπκπηψκαηα πνπ εθδειψλνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη ζε φινπο ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ηνκείο (Καιχβα, 2005). Οη επηινγέο πνπ έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο 

ζέινληαο λα θάλεη παξέκβαζε ζε έλα καζεηή κε απηηζκφ, εζηηάδνληαη ζε 

ζπκπεξηθνξηθέο θαη γλσζηηθέο- ζπκπεξηθνξηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ζηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, ηελ ελίζρπζε 

ηνπ παηρληδηνχ θαη ηέινο, ηηο αηζζεηεξηαθέο παξεκβάζεηο (κνπζηθνζεξαπεία, 

αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε θ.α.)  (Καιχβα, 2005).  

 Σα παηδηά κε απηηζκφ ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη εηδηθά γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε παηρλίδηα, θαη ζπρλά απαηηνχλ άκεζε εληνιή γηα λα 

κάζνπλ λα παίδνπλ κε ηνπο άιινπο. Ζ δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ παηρληδηνχ 

ζεκεηψλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο ζεκαληηθφ γηα ηα κηθξά παηδηά κε απηηζκφ, αιιά ιίγα 

ζηνηρεία δείρλνπλ πνηα απφ ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο είλαη πην απνηειεζκαηηθή 

(Boulot, Guenther, & Crozier, 2005). 

 Όπνηα πξνζέγγηζε, φκσο, θη αλ απνθαζίζεη λα αθνινπζήζεη, ζα πξέπεη πάληα νη 

δξαζηεξηφηεηεο λα βαζίδνληαη ζην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη Δθπαίδεπζεο (ΠΑΠΔΑ), πνπ έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα 

(Μαπξνπνχινπ, 2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε 

ζηνρνζεζία ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο κε απηηζκφ  ην νπνίν εζηηάδεη 

ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ, φπνπ νη καζεηέο µε απηηζµφ εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θαη ρξφληεο δπζθνιίεο (Μαπξνπνχινπ, 2003).  

 ρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο, ε Καιχβα (2005) αλαθέξεη πσο νη πην απνηειεζκαηηθέο 

γηα ηνλ απηηζκφ, έρνπλ απνδεηρζεί νη ζπκπεξηθνξηθέο- γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ηελ παξέκβαζε ABA (Applied Behavioural Analysis), ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη σο «Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε πκπεξηθνξάο» θαη ην TEACCH (Treatment 

and Education of Autistic and Communication Handicapped Children) ην νπνίν 

κεηαθξάδεηαη σο  «Θεξαπεία θαη Δθπαίδεπζε Παηδηψλ κε Απηηζκφ θαη Γηαηαξαρέο 
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Δπηθνηλσλίαο» θαη απεπζχλνληαη ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο αλαγλσξίδνληαο ηε δσηηθή 

ζεκαζία ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο ησλ νπνίσλ θνηλφο παξνλνκαζηήο είλαη ε δηδαζθαιία 

καζεκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ  πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηάθηεζε κηα δεμηφηεηαο. 

 Αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ππάξρνπλ θαη άιια είδε παξεκβάζεσλ. Απηέο είλαη νη 

πξνζεγγίζεηο ελίζρπζεο ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο (PECS, λνεκαηηθή γιψζζα), 

ελίζρπζεο ηνπ παηρληδηνχ , ζην νπνίν ζα γίλεη αλαθνξά παξαπάησ, αηζζεηεξηαθέο- 

θηλεηηθέο πξνζεγγίζεηο (κνπζηθνζεξαπεία, αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε, νπηηθέο ζεξαπείεο 

θ.α.), ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (ςπραλαιπηηθή θ.α.) θαη ηέινο βηνρεκηθέο 

πξνζεγγίζεηο (θαξκαθνζεξαπεία, δίαηηεο θ.α.) ησλ νπνίσλ ε αμία θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα δελ έρνπλ απνδεηρζεί, παξφιε ηελ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηά ηνπο. 

Γηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη παηρλίδη  

 Δμίζνπ ζεκαληηθέο, θαη εηδηθά γηα ηε δηδαζθαιία παηρληδηνχ, είλαη νη πξνζεγγίζεηο 

ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, εθφζνλ ηα παηδηά κε απηηζκφ 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ 

κε ζπλνκηιήθνπο ή άιινπο αλζξψπνπο, κε απνηέιεζκα λα βηψλνπλ έληνλε θνηλσληθή 

απφξξηςε θαη απνκφλσζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη θαηάζιηςε (Καιχβα, 

2005). Αο κελ μερλάκε, πσο ζην θνκκάηη απηφ έρεη δνζεί κεγάιε αμία θαη κέζσ ηνπ 

DSM-V, φπνπ ηνλίδεηαη ν φξνο «θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε» Γχν απφ ηηο 

πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ, 

ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ, είλαη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη ν θχθινο ησλ θίισλ. 

Καη νη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε παηρλίδηα, 

νκαδηθά ή αηνκηθά. 

 Ζ πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ αλαπηχρζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Carol 

Gray, ην 1994, κέζσ ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ είλαη 

πξνβιεκαηηθή γηα έλα παηδί κε απηηζκφ, ελψ παξέρεη ηαπηφρξνλα ζαθείο ελδείμεηο θαη 

νδεγίεο γηα ηελ εθδήισζε ησλ θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ. Παξέρνπλ 

νπζηαζηηθά έλα θνηλσληθφ ζελάξην πνπ κειεηά ην παηδί, κε απψηεξν ζθνπφ λα κάζεη πσο 

πξέπεη λα αληηδξάζεη ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ηνπ πξνθαιεί άγρνο, αλαζθάιεηα ή 

επηζεηηθφηεηα. Δθφζνλ, ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθφ, 
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είλαη ινγηθφ φηη θάζε ηζηνξία είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε ζην γλσζηηθφ 

ηνπ επίπεδν (Καιχβα, 2005). Αλαθέξεηαη, βέβαηα, πσο νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο είλαη 

πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο γηα πςειά ιεηηνπξγηθά άηνκα κε απηηζκφ, σζηφζν κέζσ ηεο 

εμαηνκίθεπζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ 

κεγάιε επηξξνή ζηνπο καζεηέο. Έρεη παξαηεξεζεί πσο αθφκε θαη ζην αδφκεην παηρλίδη, 

ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη πην πηζαλφ λα δεηήζνπλ απηφ πνπ 

ζέινπλ παξά λα ιεηηνπξγήζνπλ παξνξκεηηθά (Fisher & Haufe, 2009).  

 Μηα έξεπλα πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ησλ Thiemann θαη Goldsteiln (2001),  νη νπνίνη εξεχλεζαλ 

ηηο επηπηψζεηο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ κε νπηηθή απεηθφληζε κε ζπκπιεξσκαηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε κέζσ βίληεν, ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πέληε καζεηψλ κε απηηζκφ θαη 

θνηλσληθά ειιείκκαηα. Ζ παξέκβαζε γηλφηαλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη απνηεινχληαλ 

απφ δέθα ιεπηά απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε νπηηθψλ εξεζηζκάησλ, 

δέθα ιεπηά απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαη δέθα ιεπηά ηεο απην-αμηνιφγεζεο 

πνπ γηλφηαλ κε ηε ρξήζε ηνπ βίληεν. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ απμήζεηο ζε ζηνρεπκέλεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο απηηζκφ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο. ε κηα άιε έξεπλα, έλαο δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο 

ρξεζηκνπνίεζε ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο ζηελ ηάμε πξνθεηκέλνπ λα δηδάμεη ζε δχν παηδηά 

κε ζνβαξφ απηηζκφ πψο λα επηιέγνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα, λα παίδνπλ θαλνληθά κε πιηθά 

πνπ έρνπλ επηιεγεί θαη λα παίδνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ πσο ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ κπνξεί λα δηδάμεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη δεμηφηεηεο παηρληδηνχ ζε παηδηά κε απηηζκφ (Leasha & Burlew, 

2004).  

 Ο θχθινο ησλ θίισλ, απφ ηελ άιιε, απνηειεί κηα πξνζέγγηζε πνπ αλαγλσξίδεη φηη ε 

δχλακε ηεο νκάδαο ζπλνκηιήθσλ κπνξεί λα έρεη είηε ζεηηθά είηε θαηαζηξνθηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά (Newton, Taylor, & Wilson, 1996).  Ζ 

Καιχβα (2005), αλαθέξεη πσο νθειεί ηδηαίηεξα ηα παηδηά κε απηηζκφ επεηδή 

ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά ηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ηάμεο γηα λα δηακνξθψζεη έλα πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεη ην «επάισην» παηδί. Έηζη, 

βνεζά ηα παηδηά λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο αλεπάξθεηεο πνπ απνηεινχλ έλα 
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πνιχ ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα έληαμήο ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν. Άιιν έλα 

ζεηηθφ ζηνηρείν, είλαη φηη εθφζνλ δελ έρεη σο ζθνπφ ηελ εθκάζεζε ή εμάζθεζε ηνπ 

ιφγνπ, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη παηδηά κε απηηζκφ πνπ έρνπλ δπζθνιίεο ηνλ ηνκέα 

απηφ. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη  Boulot, Guenther, & Crozier (2005) θαη 

Whitaker, Barratt, Joy, Potter, & Thomas (1998) εθαξκφδνληαο ηελ παξαπάλσ 

πξνζέγγηζε ζε γεληθφ ζρνιείν, παξαηήξεζαλ πσο βνήζεζε πνιχ ζηελ έληαμε ησλ 

παηδηψλ κε δπζθνιίεο, ηφζν επεξεάδνληαο ηε δηθή ηνπο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, φζν θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, πνπ ήηαλ παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. 

 Ζ ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ σο εξγαιείν κάζεζεο ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη 

ελίνηε ησλ γνλέσλ, κπνξεί λα επηθέξεη βειηηψζεηο, θπξίσο, ζηηο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ηφζν κε ζπλνκηιήθνπο (Wong & Kasari, 2006; Miltenberger & 

Charlop, 2011) φζν θαη κε ελήιηθεο (Jull & Mirenda, 2011; Hess, 2006), αιιά θαη ζηηο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ (Miltenberger & Charlop, 2011), επηηπγράλνληαο ηε 

ζηαδηαθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε απηά. Ζ παηγληνζεξαπεία θαη ε δηδαζθαιία θαλφλσλ 

ζηα παηδηά κε απηηζκφ, απνηεινχλ κηα θαηάιιειε παξέκβαζε ζηελ εξγαζία κε παηδηά κε 

απηηζκφ πνπ έρνπλ δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ επηθνηλσλία (Parker & 

O’Brien, 2011). 

 Γεληθφηεξα, φιεο νη ζηξαηεγηθέο παηρληδηνχ έρνπλ θάπνηα θνηλά ζεκεία θαη εζηηάδνπλ 

ζηα εμήο: ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο θαη ζηελ πξνζδνθία, ζηε κίκεζε θαη ζην 

«θαζξέθηηζκα» (mirroring), ζην παξάιιειν παηρλίδη θαη ζην δηάινγν, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ παηρληδηνχ, ζηα ζελάξηα παηρληδηνχ θαη ζηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο, ζηελ εθκάζεζε ηεο 

αιιαγήο ζεηξάο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ (turn taking), ζηελ εθκάζεζε θαλφλσλ 

παηρληδηνχ (Beyer & Gammeltoft, 2000). 

  Όιεο νη παξαπάλσ παξεκβάζεηο θαη ηφζεο άιιεο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ, έρνπλ 

ζαθψο πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιιηεξγψληαο ηελ θξηηηθή 

ηνπ ζθέςε αιιά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηα δεδνκέλα ηεο θάζε πεξίπησζεο παηδηνχ 

κε απηηζκφ, νθείιεη λα θαηαιήμεη ζην θαηάιιειν ζηνρεπκέλν θαη εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ θαίλεηαη πην απνηειεζκαηηθφ γηα ην καζεηή ηνπ ή γηα ην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ (Lantz, Nelson, & Loftin, 2004). Αο κελ μερλάκε πσο ε παξνρή 

απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθά ζε παηδηά κε απηηζκφ, απνηειεί κηα ζεκαληηθή 
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πξφθιεζε ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(Γξνζηλνχ, Υαξπαληίδνπ, & Βνπξάθε, 2011). 

 

Πεξηγξαθή Πξνβιήκαηνο 

Ζ χπαξμε θάπνηαο εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο ζε έλα καζεηή, φπσο απηή πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, αιιάδεη ηα δεδνκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλάινγα 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

θαηαγξάθεη, λα αλαιχεη, λα εξκελεχεη θαη λα θαηαιαβαίλεη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο 

παηδηνχ, λα νξίδεη πφηε είλαη απνδεθηή θαη πφηε φρη θαη λα ζρεδηάδεη εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ (Υξεζηάθεο Κ. , 2006). ηελ πεξίπησζε ηνπ απηηζκνχ, φπνπ ε ειιηπήο 

επηθνηλσλία, ε αδπλακία ηεο ζθέςεο θαη ε αλχπαξθηε ζρεδφλ θνηλσληθή ζρέζε θάλνπλ 

έληνλε ηελ παξνπζία ηνπο, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ πεξηθιείεηαη απφ πνηθίιεο θχζεσο 

πξνβιήκαηα. Σα παηδηά κε απηηζκφ, ηφζν απφ πιεπξάο κάζεζεο φζν θαη απφ πιεπξάο 

ζπκπεξηθνξάο, ζεσξνχληαη απφ ηηο πνιχ δχζθνιεο θαη ίζσο νη δπζθνιφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ κε δπζθνιίεο  (Υξεζηάθεο Κ. , 2006). Θα πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε πσο νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ δελ αλαπηχζζνληαη κε 

κηα θπζηνινγηθή αλαπηπμηαθή δηαδνρή παξφιν πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κεκσλνκέλεο 

λεζίδεο ηθαλνηήησλ, φπνπ ην παηδί αληαπνθξίλεηαη παξαπάλσ απφ ην γεληθφ επίπεδν 

ιεηηνπξγηθφηεηάο (Jordan R. P., 2001).  

Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο κε ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ λα εκθαλίδεηαη σο αλεπαξθή γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη κε ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηε κάζεζε. Οη 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ νπηηθή κλήκε, ηελ αθνπζηηθή κλήκε, ηε 

ιεηηνπξγηθή- πξαθηηθή κλήκε, ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε 

θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο. Σν παηδί επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη κε ην 

δηθφ ηνπ ηξφπν θαη ζηαδηαθά θαηαθηά ηηο έλλνηεο, ην κεραληζκφ ησλ ζπιινγηζκψλ θαη ηε 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε. Έηζη, αλαπηχζζεη ηηο λνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη απνθηά 
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εηνηκφηεηα γηα κάζεζε (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & 

Υξεζηάθεο, 2009). 

εκαληηθφ θνκκάηη ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ απνηειεί ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα 

ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ. Ζ πξνζνρή αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία εθείλε, κε ηελ 

νπνία ην άηνκν επηθεληξψλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο αληίιεςεο θαη ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη κε απμεκέλε έληαζε θαη επηιεθηηθά γηα νξηζκέλα εξεζίζκαηα.  Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάδεη έλαο εθπαηδεπηηθφο νθείινπλ λα ζηνρεχνπλ ζην λα κπνξεί 

ην παηδί λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ πνπ βιέπεη, λα αληηιακβλάλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βιέπεη, λα αληηιακβάλεηαη 

δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα ζπγρξφλσο, λα είλαη ζε ζέζε λα απηνεμππεξεηείηαη ζε ζέκαηα 

θαζεκεξηλφηεηαο αιιά θαη λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε νκαδηθά παηρλίδηα 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009).  

Βαζηθή πξνυπνζεζε γηα ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ αηφκνπ είλαη ην 

ελδηαθέξνλ. ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, αληηθείκελα κάζεζεο πνπ ηθαλνπνηνχλ 

βαζχηεξεο εζσηεξηθέο αλάγθεο ή απνηεινχλ αγαπεκέλεο ελαζρνιήζεηο ησλ καζεηψλ 

πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο γηαηί απνηεινχλ αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο. εκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηα παξαπάλσ αιιά θαη ζηελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ αληηθεηκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο είλαη ηφζν ε ειηθία ηνπ παηδηνχ φζν θαη ην θχιν ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ελφο επηάρξνλνπ παηδηνχ κε πνιχ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε, γηα 

παξάδεηγκα, δηαθέξνπλ απφ ηηο αλάγθεο ελφο έμππλνπ έθεβνπ κε ήπην απηηζκφ. Δπίζεο, 

νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ελφο αγνξηνχ θαη ελφο θνξηηζηνχ παξφκνηνπ 

γλσζηηθνχ επηπέδνπ, ελψ, ιφγσ αλαινγίαο, είλαη πην πηζαλφ λα έρνπκε αγφξη καζεηή κε 

απηηζκφ, παξά θνξίηζη, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε. 

Πεγή ελδηαθέξνληνο πνιιέο θνξέο, ηφζν γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο φζν θαη 

γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ, απνηειεί ην παηρλίδη. Παξφιν πνπ ηα παηδηά κε απηηζκφ 

δπζθνιεχνληαη λα παίμνπλ ζε κε ειεγρφκελα πεξηβάιινληα (Καιχβα, 2005) ή ην παηρλίδη 

ηνπο θνιιάεη ζε θάπνην πξνεγνχκελν ζηάδην, ζπλερίδεη λα απνηειεί θχξηα ελαζρφιεζε 

ηνπο. Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην παηρλίδη σο εξγαιείν κάζεζεο θαη λα εληζρχζεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, θξαηψληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 
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Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε δηάθνξα πιαίζηα, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Έλα Κέληξν Ζκέξαο, σο εληαμηαθφ πιαίζην εθπαίδεπζεο ζηελ 

θνηλφηεηα θαη σο πιαίζην πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ απηηζκφ, νθείιεη λα δεκηνπξγεί 

ζηνρεπκέλα εληαμηαθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Σα πξνγξάκκαηα απηά απνηεινχλ ελδεηθηηθά 

θείκελα δηαρείξεζεο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απφ 

φπνπ κπνξεί λα αληιήζεη ηδέεο, πιηθφ γηα λα ζρεδηάζεη ηα δνκεκέλα δηδαθηηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.  

 

Αλαγθαηόηεηα Μειέηεο- θνπηκόηεηα 

          

Σν παηρλίδη ζεσξείηαη ην θέληξν ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Γε λνείηαη παηδί ρσξίο 

παηρλίδη. Γηα ην παηδί θάζε δξαζηεξηφηεηα είλαη παηρλίδη, φπσο δειψλεηαη θαη απφ ηελ 

εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα ησλ δχν ιέμεσλ. Kαη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έρεη πνιχ 

κεγάιε επηξξνή ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, θαζψο επηθέξεη πνηνηηθέο αιιαγέο ζηνλ 

ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη απηφ δηφηη επηηξέπεη ζηα παηδηά 

λα καζαίλνπλ θαη λα εμαζθνχλ λέεο δεμηφηεηεο ζε αζθαιή θα ππνζηεξηθηηθά πιαίζηα 

(Boucher, 1999).  

Χζηφζν, ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηα είδε ησλ παηρληδηψλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 

άιιε ηφζε πνηθηιία ζηηο αληηδξάζεηο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Οη 

δηαθνξέο, φκσο, απηέο δελ πξέπεη λα επηβαξχλνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο απνκφλσζε. Σν 

παηρλίδη εθηφο απφ ην ςπραγσγηθφ ηνπ θνκκάηη, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

Έλα ζσζηά δνκεκέλν παηρλίδη κπνξεί λα βνεζήζεη έλα παηδί κε απηηζκφ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο αλάπηπμήο ηνπ. Αληαλαθιά ηηο αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο 

εκπεδψλνπλ νη καζεηέο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμή ηνπο, ζηελ θαηάθηεζε θαη 

νξγάλσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα ηνπ  Jarrold (2003) ζρεηηθά κε 

ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη, έδεημε πσο παξφιν πνπ ηα παηδηά κε απηηζκφ, πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα, είραλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ παξαγσγή ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ, κε ηελ 
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παξνρή νπζηαζηηθήο δνκήο βειηηψζεθαλ ζηε ζπκκεηνρή ειεχζεξνπ ζπκβνιηθνχ 

παηρληδηνχ ζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο. Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ησλ  Çilem 

θαη  Akçin (2012) κε κηα κεηέξα πνπ είρε παηδί κε απηηζκφ, θάλεθε πσο ζπλείζθεξε 

αξθεηά ζηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ ηεο ζηα παηρλίδηα θαζψο ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο ηνπ, φληαο ε ίδηα θαζνδεγεηήο ζηελ 

παξέκβαζε ζην ζπίηη θαη έρνληαο ζπγθεθξηκέλν πιαίζην.  

Καηαιαβαίλνπκε, ινηπνλ, πσο είλαη ζεκαληηθφ ην παηδί λα κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ παηρληδηνχ αθφκε θαη αλ δελ ππάξρνπλ εμαξρήο ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Γηφηη 

αλ ηα παηδηά κε απηηζκφ δελ εκπιέθνληαη ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεκεηψλεηαη 

αχμεζε ηεο ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξάο θαη κείσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο αληαπφθξηζεο, 

ελψ εάλ δηδαρηνχλ λα παίδνπλ, ηφηε πηζαλφλ λα κεηψζνπλ ηελ επαλαιακβαλφκελε 

ζπκπεξηθνξά θαη λα αλαπηχμνπλ επηθνηλσλία, φπσο θάλεθε απφ ηελ έξεπλα ησλ Sherratt 

θαη  Peter (2002). 

Λακβάλνληαο ππφςε καο ην δείγκα ησλ παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη, 

ζαθψο, αληηιεπηφο ν νπζηψδεο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην παηρλίδη ζηε δσή ελφο 

παηδηνχ θαη ηδηαίηεξα ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ. Σα κεησκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο χπαξμεο θαλφλσλ ζηα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ, εηδηθά ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ.  

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο επηξξνέο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε απηηζκφ, ζε θξίζηκνπο παξάγνληεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη ε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ε επηθνηλσλία θαη 

ε ζπλεξγαζία. Οη παξάγνληεο απηνί αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο επεξεάδνπλ φιεο ηηο 

πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε απηηζκνχ θαη κέζσ 

ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ νθείινπλ λα θαιχπηνπλ αλεπάξθεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν, ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζηηο νπνίεο εληνπίδεηαη ν ζηφρνο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. 

Έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζε ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία, ζα πξέπεη λα 

έρεη ηηο βάζεηο ηνπ ζην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο. Έηζη, έρνληαο θαηά λνπ ηνλ πξναλαθεξζέληα ζθνπφ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 
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θαλφλσλ παηρληδηνχ θαη γηα ην πσο επεξεάδνληαη ε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ε 

επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία, παξαηεξνχκε πσο, ελδεηθηηθά, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα δεκηνπξγήζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζά 

ην παηδί λα αθξνάδεηαη παίδνληαο κε ερεηηθά παηρλίδηα, λα ζπκκεηέρεη ζε δηάινγν 

πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπ, λα εθθξάδεηαη κπξνζηά ζε άιινπο θαη λα ιέεη ιέμεηο θαη 

πξνηάζεηο. ηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί λα 

εθηειέζεη θηλήζεηο γεληθήο θηλεηηθφηεηαο, λα ζπληνλίζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ, λα 

πξνζαλαηνιηζηεί ζην ρψξν θαη λα εθηειέζεη δηαδξνκέο θαζψο θαη θηλήζεηο βάζε 

νδεγηψλ. ηελ πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ην παηδί σζείηαη λα ζπκάηαη πξάγκαηα 

πνπ είδε, λα επαλαιακβάλεη θάηη πνπ άθνπζε, λα νλνκαηίδεη έλλνηεο θαη αληηθείκελα, λα 

αληηιακβάλεηαη θαη λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ πνπ βιέπεη, λα θάλεη 

ζπιινγηζκνχο. Σέινο, ζηελ πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, λα είλαη ηθαλφ λα 

απνδέρεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο γχξσ ηνπ, λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα γλσξίδεηαη κε άιια 

παηδηά, αλαπηχζζνληαο θαη δηαηεξψληαο θηιηθέο ζρέζεηο.  

Ζ αλάγθε, ινηπφλ, πνπ έξρεηαη λα θαιχςεη ε παξνχζα κειέηε είλαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπλεξγαζία κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαλφλσλ δηάθνξσλ παηρληδηψλ ζε καζεηή κε απηηζκφ. 

Βέβαηα, ν καζεηήο κε απηηζκφ δελ είλαη ν κφλνο πνπ σθειείηαη απφ ηελ επίηεπμε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δεμηνηήησλ. Σν θάζε παηδί αλήθεη ζε θνηλσληθέο νκάδεο θαη απηέο δελ 

είλαη άιιεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν αιιά θαη ηελ θνηλσλία ηελ ίδηα. 

ην θνκκάηη ηεο νηθνγέλεηαο, φηαλ έλα παηδί θαηαθέξεη λα επηηεχμεη ηνπο παξαπάλσ 

ζηφρνπο θαη λα αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά ζε γλσζηηθφ, θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν,  βειηηψλεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ, κε ηα αδέιθηα ηνπ αιιά θαη ησλ 

ππφινηπσλ κειψλ κεηαμχ ηνπο, αλεμάξηεηα ηνπ παηδηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ γνλέσλ. Ζ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ ελφο παηδηνχ επηθέξεη ζεηηθέο επηδξάζεηο 

ζηε ζρεζηνδπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζε κηα νηθνγέλεηα θαη ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά 

γηα ηελ ππνζηήξημε ζηελ θαηάθηεζε επφκελνπ ζηφρνπ. 

ην θνκκάηη ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, επίζεο ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία ζα 

σθειεζνχλ. ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλήζνπκε πσο πεξηιακβάλνπκε θαη 

ηα εμσζρνιηθά πιαίζηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο γηα 
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παξάδεηγκα ην Κέληξν Ζκέξαο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ε πνιπθιαδηθή νκάδα 

παξαηεξψληαο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, κπαίλνπλ απηφκαηα ζηε δηαδηθαζία επίηεπμεο 

ηνπ επφκελνπ ζηφρνπ, αλαζεσξψληαο, αμηνινγψληαο θαη βειηηψλνληαο ηελ ζηνρνζεζία 

ηνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε θαη έληαμε ηνπ καζεηή. ην ζρνιηθφ 

πιαίζην, δε ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ παηδηνχ. Δηδηθφηεξα, αλ ην 

παηδί θνηηά ζε γεληθφ ζρνιείν, ε επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ζα βειηηψζεη θαηά 

πνιχ ηελ ζρνιηθή ηνπ έληαμε, εθφζνλ ην παηδί ζα είλαη ζε ζέζε, φιν θαη πεξηζζφηεξν, λα 

εκπιέθεηαη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε παηρλίδηα, κεηψλνληαο ζηαδηαθά ηελ 

έληαζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ. 

Σέινο, ζην θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο σθεινχληαη φια ηα άηνκα κε ηα νπνία πηζαλά 

ζπλαλαζηξέθεηαη ην παηδί θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο 

πξνζνρήο ζε φηη θάλεη ην παηδί θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηφηεησλ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζα θαηαζηήζνπλ καθξνπξφζεζκα ην παηδί ζε έλα κέινο ηεο θνηλσλίαο 

ηθαλφ λα ιεηηνπξγεί φζν ην δπλαηφλ απηφλνκα θαη κε αμηνπξέπεηα. 

  Δπηηπγράλνληαο, ινηπφλ, έλαο καζεηήο ηα παξαπάλσ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, βνεζά ζηε 

βειηίσζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ. Αο κελ μερλάκε πσο ν βαζηθφο ζθνπφο 

νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ, δελ είλαη άιινο απφ ηελ ζρνιηθή θαη θνηλσληθή 

έληαμε ηνπ καζεηή.  

 

 

Τπνζέζεηο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 

 

Καηαιήγνληαο ζηελ ζηνρνζεζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, απαξαίηεην επφκελν 

βήκα είλαη ε παξάζεζε ησλ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηα πηζαλά απνηειέζκαηά ηεο. Οη 

ππνζέζεηο καο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα δεδνκέλα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ 

θαη ηηο κεηαβιεηέο. Κάλνληαο ηα εξεπλεηηθά δεηνχκελα πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε 

δηεξεπλά ηηο επηξξνέο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε έλα παηδί κε απηηζκφ, 

ζηελ πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα ηεο 

ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, 
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κειεηψληαο ηηο επηξξνέο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπ παηδηνχ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Άιιν έλα εξεπλεηηθφ δεηνχκελν ζρεηίδεηαη κε ην πιαίζην πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε έξεπλα θαη απηφ είλαη ην Κέληξν Ζκέξαο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε 

απηηζκφ, ζην νπνίν πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο.  

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ε πξψηε ππφζεζε βαζίδεηαη ζηελ 

παξαδνρή φηη ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ, κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπγθέληξσζε 

ηεο πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ. Δπηδηψθεηαη, δειαδή, λα δηεξεπλεζεί αλ ε 

δεκηνπξγία ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ εθκάζεζε θάπνησλ θαλφλσλ 

απφ δηάθνξα είδε παηρληδηψλ, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ, ζε πξψηε θάζε. Θεσξνχκε πσο ε ζπκκεηνρή ζε έλα παηρλίδη 

ρξεηάδεηαη ηελ χπαξμε ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο. Απηή ε πεπνίζεζε πξνθχπηεη απφ 

ην γεγνλφο πσο γηα λα ζπκκεηάζρεη έλα παηδί κε απηηζκφ ζε έλα παηρλίδη, ζα πξέπεη λα 

κπεη ζηε δηαδηθαζία λα αθνχεη θαη λα θαηαλνεί έλα θαλφλα πνπ θάπνηνο ηνπ ιέεη δπλαηά, 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλεηαη θαη λα εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, λα ζπκάηαη 

πξφζσπα ή αληηθείκελα πνπ είδε, λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ρψξν θαη λα θηλείηαη φηαλ θαη 

αλ ρξεηάδεηαη αιιά θαη λα αληηιακβάλεηαη ηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ.  

Όια ηα παξαπάλσ γηα λα επηηεπρζνχλ, ζα πξέπεη ην παηδί λα παξακείλεη 

ζπγθεληξσκέλν γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλάινγα κε ην γλσζηηθφ, θνηλσληθφ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν πνπ βξίζθεηαη.  Έηζη, ζπκκεηέρνληαο ην παηδί ζε παηρλίδηα, 

καθξνπξφζεζκα κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα ζπγθεληξσζεί ζε απηφ πνπ βιέπεη ή θάλεη θαη 

ζηαδηαθά λα απμάλεη ην ρξφλν ζπγθέληξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ην νινθιεξψζεη θαη λα 

ληψζεη ηε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο πξνζπάζεηαο θαη γηαηί φρη ηεο επηηπρίαο, κε απψηεξν 

ζθνπφ λα θαηαθέξεη λα θάλεη γελίθεπζε απηήο ηεο δεμηφηεηαο. Σν παηρλίδη δε ζα ήηαλ 

άιιν απφ ην θαιχηεξν, ίζσο, δηδαθηηθφ εξγαιείν γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ έξγνπ.   

ρεηηθά κε ηε δεχηεξε ππφζεζε γηα ην αλ ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ, κπνξεί 

λα βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπ παηδηνχ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, πσο ε πιεηνςεθία ησλ παηρληδηψλ πξνυπνζέηεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε άιια άηνκα. Θεσξνχκε πσο ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε 

καζεηή κε απηηζκφ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 
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ζπλεξγαζίαο, εθφζνλ ην ίδην ην παηδί ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρεη πην ελεξγά ζε έλα 

παηρλίδη. Σα παηρλίδηα κε θαλφλεο απαηηνχλ ακνηβαηφηεηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη 

επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα απνθηήζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο ην λα θεξδίδεηο, λα 

ράλεηο, λα ζπλεξγάδεζαη, λα κνηξάδεζαη, λα παίξλεηο εγεηηθφ ξφιν θαη λα ηεξείο ηε ζεηξά 

ζνπ (Çilem Ökcün & Akçin, 2012).  Δπεηδή ηα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ δπζθνιία ζην λα 

θαηαιάβνπλ ηνπο θαλφλεο ελφο παηρληδηνχ θαη ζην λα ππνινγίζνπλ ηη ζα θάλνπλ ηα άιια 

παηδηά, ζπλαληνχλ πνιιέο δπζθνιίεο φηαλ παίδνπλ έλα παηρλίδη κε θαλφλεο. Άιισζηε, 

ίζσο ζέινπλ ζπλέρεηα λα ληθνχλ, κε απνδερφκελνη ηε λίθε ησλ άιισλ, θαη ίζσο 

εκθαλίδνπλ θάπνηεο αθαηάιιειεο αληηδξάζεηο φηαλ ράλνπλ (Çilem Ökcün & Akçin, 

2012). 

Ζ βειηίσζε, ινηπφλ, απηψλ ησλ αληηδξάζεσλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαλφλσλ 

ππνζηεξίδεη θαη σζεί ελεξγά ηελ θνηλσληθή έληαμε ηνπ παηδηνχ, βνεζψληαο ην ζηε 

βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ νξγάλσζεο. 

Έηζη ην παηδί γίλεηαη ζηαδηαθά θαη καθξνπξφζεζκα ηθαλφ λα γλσξίζεη θαη λα απνδερηεί 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, λα είλαη ηθαλφ λα δηαρεηξίδεηαη ηελ επηηπρία ηνπ θαη ηελ 

απνηπρία ηνπ, λα ζπλεξγάδεηαη κε πξφζσπα πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη, λα δεηά βνήζεηα φηαλ 

ηε ρξεηάδεηαη  θαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη θηιηθέο ζρέζεηο. Ζ ζπλεξγαζία θαη 

ε επηθνηλσλία, ινηπφλ, απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ ζα θάλνπλ ην παηδί κε απηηζκφ ζεκηηφ ζε 

κηα παξέα ζπλνκειίθσλ θαη ζα ην βνεζήζνπλ ζηε ζρνιηθή ηνπ έληαμε. 

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία καο ππφζεζε ζρεηίδεηαη κε ην εμσζρνιηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην ηνπ Κέληξνπ Ζκέξαο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε απηηζκφ. Έλα παηδί κε απηηζκφ 

παξαθνινπζψληαο ηηο νξγαλσκέλεο, αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλεδξίεο, δέρεηαη εξεζίζκαηα 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηζφξξνπε θαη νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο ην 

ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. Τπνζέηνπκε, ινηπφλ, πσο ε δηδαζθαιία θαλφλσλ 

παηρληδηνχ κπνξεί λα θαηαλνεζεί απφ παηδηά κηθξήο ειηθίαο ζε πξνγξάκκαηα πξψηκεο 

παξέκβαζεο ζε έλα Κέληξν Ζκέξαο.  

ην ζεσξεηηθφ καο ππφβαζξν αλαιχζακε ηφζν ηελ αμία ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο 

φζν θαη ην ζθνπφ ελφο Κέληξνπ Ζκέξαο. πλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ δεδνκέλα 

ζεσξνχκε πσο έλα θαιά ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) ζηα πιαίζηα ηεο Πξψηκεο Παξέκβαζεο, κπνξεί 
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λα βνεζήζεη ηα κηθξά παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο θαλφλσλ 

παηρληδηνχ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε 

δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, 

Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). Έηζη, ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ 

θέληξνπ ζα κπνξεί, κε ην θαηάιιειν πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη, λα 

βνεζήζεη ην καζεηή λα είλαη ηθαλφο λα ζπγθεληξψλεηαη ζε απηφ πνπ θάλεη, λα βειηησζεί 

ζηελ εθκάζεζε εθηέιεζεο εληνιψλ, λα αλαπηχμεη ηε δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο κε άιια παηδηά θαη λα ππνζηεξίμεη ελεξγά ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο ηνπ καζεηή. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε αλ 

νη εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο επηβεβαησζνχλ κεξηθψο ή επαξθψο ή αθφκε αλ 

δηαςεπζηνχλ. Όπνην θαη αλ είλαη ην απνηέιεζκα, ζίγνπξα ζα δψζεη ηξνθή γηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε θαη ζπδήηεζε, εκπινπηίδνληαο ηελ ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία κε 

λέα ζηνηρεία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

Μεζνδνινγία – Θεωξεηηθή Αλάπηπμε 

«Όιεο νη πξφνδνη ηεο επηζηεκνληθήο θαηαλφεζεο, ζε φια ηα επίπεδα, αξρίδνπλ κε 

κηα ζεσξεηηθή πεξηπέηεηα, κηα θαληαζηηθή εθ ησλ πξνηέξσλ ζχιιεςε ηνπ ηη ζα 

κπνξνχζε λα είλαη αιεζηλφ απφ νηηδήπνηε ζην νπνίν είηε ζχκθσλα κε ηε ινγηθή είηε 

ζχκθσλα κε ηα γεγνλφηα, λνκηκνπνηνχκαζηε λα πηζηεχνπκε. Ζ εηθαζία θαηφπηλ εθηίζεηαη 

ζε θξηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιπθζεί αλ απηφο ν θφζκνο θαληαζίαο κνηάδεη θάπσο, ή 

δε κνηάδεη, κε ηνλ πξαγκαηηθφ» (Cohen & Manion, 1994, ζ. 35). Γηα λα κπεη, φκσο, ε 

εηθαζία ζηε δηαδηθαζία ηεο θξηηηθήο, ζα πξέπεη νη εξεπλεηέο λα πεξάζνπκε ζην επφκελν 

βήκα, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηε δνθηκαζία ηεο ππφζεζεο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ. Γηα λα ειέγμνπκε ηελ νξζφηεηα ησλ ππνζέζεσλ κηαο έξεπλαο, πξέπεη λα 

θαηαιήμνπκε ζηε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην εξεπλεηηθφ καο κέξνο. 

 Δδψ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ν φξνο «εξεπλεηηθφ παξάδεηγκα», ην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Αβξακίδε & Καιχβα (2006) σο κηα γεληθή ζεψξεζε, έλαο 

ηξφπνο, δειαδή, ηνπ λα αλαιχεη θαλείο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ε νπνία 

θαζνδεγεί ηνλ εξεπλεηή ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξία 

επξεία παξαδείγκαηα ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ: ην ζεηηθηζκφ, ηνλ 

εξκελεπηηζκφ/ θνλζηξνπθηηβηζκφ θαη ηελ θξηηηθή ζεσξία. Όξνη πνπ δελ είλαη απνδεθηνί 

απφ φινπο ηνπο εξεπλεηέο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, αιιά παξφια απηά ζεσξνχληαη 

θχξηα εξεπλεηηθά παξαδείγκαηα, παξφιν πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο νληνινγηθέο, 

επηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο ηνπο. 

Δλ ζπληνκία, ζα αλαθέξνπκε πσο ην ζεηηθηζηηθφ παξάδεηγκα πηνζεηεί κηα 

εμσηεξηθή- ξεαιηζηηθή νληνινγία, φπνπ ν εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηεί κηα ρεηξαγσγηθή 

κεζνδνινγία θαη εκπεηξηθέο κεζφδνπο, φπσο είλαη ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. Αξγφηεξα, βέβαηα, αληηθαηαζηάζεθε απφ ην «κεηα- ζεηηθηζκφ», 

φπνπ νη εξεπλεηέο επηιέγνπλ εκη- πεηξακαηηθά εξεπλεηηθά ζρέδηα θαη κεξηθέο θνξέο 

πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο, φπνπ ηα δεδνκέλα ζην ηέινο ππφθεηληαη ζε ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006).  
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ην εξκελεπηηθφ/ θνλζηξνπθηηβηζηηθφ παξάδεηγκα νη εξεπλεηέο απνξξίπηνπλ ηε 

ζέζε κηαο θαη κνλαδηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πεξηγξάθνπλ ηελ έξεπλα σο έλα πξντφλ 

αμηψλ, αξρψλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ εξεπλεηψλ, ην νπνίν δε κπνξεί λα ππάξμεη 

αλεμάξηεηα απφ απηνχο. Δπίζεο, κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ είλαη φηη ε γλψζε είλαη 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία θαη πσο νη εξεπλεηέο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

πνιχπινθν θφζκν κέζα απφ ηε ζθνπηά ησλ πξσηαγσληζηψλ, δειαδή, ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006).  

ηα παξαπάλσ έξρνληαη λα αζθήζνπλ θξηηηθή κηα νκάδα εξεπλεηψλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην «θξηηηθφ παξάδεηγκα». Απηή ε νκάδα πεξηιακβάλεη θξηηηθνχο 

ζεσξεηηθνχο, εξεπλεηέο ηνπ παξαδείγκαηνο ζπκκεηνρηθήο έξεπλαο δξάζεο, καξμηζηέο, 

θεκηληζηέο, εξεπλεηέο απφ θπιεηηθέο θαη εζληθέο κεηνλφηεηεο, κεηακνληέξλνπο αιιά θαη 

εξεπλεηέο πνπ είλαη νη ίδηνη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη απνζθνπνχλ ζηελ 

αιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ κέζσ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη 

φρη λα θάλνπλ κηα απιή πεξηγξαθή. Σν θξηηηθφ παξάδεηγκα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη 

είηε απφ κηα εμσηεξηθή- ξεαιηζηηθή είηε απφ κηα εζσηεξηθή- ηδεαιηζηηθή νληνινγία θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ παξαδνζηαθά δηαιεθηηθέο ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο εληαγκέλεο ζε 

πνηνηηθά εξεπλεηηθά κνληέια  (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). 

ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηεο εηδηθήο αγσγήο, ηψξα, θπξηαξρνχζαλ παξαδνζηαθά νη 

πνζνηηθέο κέζνδνη. Ο ιφγνο ήηαλ ε αλάγθε αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Βέβαηα, ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, πνιινί εξεπλεηέο άξρηζαλ λα 

ακθηζβεηνχλ ηηο παξαδνζηαθά θπξίαξρεο πνζνηηθέο κεζφδνπο επηζεκαίλνληαο ηηο 

αδπλακίεο ηνπο, φηη γηα παξάδεηγκα, δε κπνξνχζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο καζεζηαθέο 

εκπεηξίεο ή ηηο πξαθηηθέο ζε εηδηθά θαη γεληθά ζρνιεία, γεγνλφο πνπ ζπληέιιεζαη ζε κηα 

ζηξνθή ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο κηθξήο θιίκαθαο, φπσο είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο. 

Δπίζεο, ηνπο αζθήζεθε θξηηηθή απφ θνηλσληνιφγνπο γηα ηελ έιιεηςε ζεσξεηηθνχ 

ππφβαζξνπ, εθφζνλ δελ ιάκβαλαλ ππφςε ηνπο ην θνηλσληθφ- πνιηηηθφ πιαίζην ηεο 

αλαπεξίαο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). 

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ δίλεη πιενλέθηεκα ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο ζηελ εηδηθή 

αγσγή είλαη ην γεγνλφο φηη θάζε παηδί είλαη μερσξηζηφ, αθφκε θαη αλ κηα νκάδα αλήθεη 
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ζην ίδην θάζκα αλαπεξηψλ, κε απνηέιεζκα κφλν πνηνηηθά εξεπλεηηθά κνληέια λα 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ παξαδείγκαηνο 

θαη κεζφδνπ, ηνλ νπνίν δείρλνπλ ζπρλά λα αγλννχλ νη εξεπλεηέο ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

χκθσλα κε ηελ Harding (1987), φπσο αλαθέξεηαη ζην Αβξακίδεο & Καιχβα (2006), ην 

παξάδεηγκα θαζνδεγεί ηνλ εξεπλεηή ζε φιε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ελψ ε κέζνδνο 

είλαη κφλν κηα ηερληθή γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφο είλαη ν 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ κεζφδσλ έξεπλαο θαη κεζνδνινγίαο. Οη κέζνδνη δελ είλαη ηίπνηε 

παξαπάλσ απφ ηερληθέο ή εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο 

πξνείπακε, ελψ ε κεζνδνινγία είλαη ε ζεσξία ηεο γλψζεο θαη ην εξκελεπηηθφ πιαίζην 

πνπ θαζνδεγεί ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είλαη κε άιια ιφγηα ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006).  

Καηά ηνπο Αβξακίδε & Καιχβα (2006), βέβαηα, ην λα ραξαθηεξίδνπκε κειέηεο σο 

«πνηνηηθέο» ή «πνζνηηθέο» δελ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν κηα θαη απηνί νη φξνη 

αλαθέξνληαη κφλν ζηα είδε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ. Αληίζεηα, νη 

παξαδεηγκαηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εξεπλεηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο εθφζνλ 

ππαγνξεχνπλ ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπεξαζκα, 

πσο δελ είλαη ε κέζνδνο απηή θαζ’ απηή πνπ έρεη ζεκαζία γηα κηα έξεπλα, αιιά ε 

παξαδεηγκαηηθή ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο. 

ρεηηθά κε ηελ παξαδεηγκαηηθή ζθνπηά, έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο απφ 

ζεσξεηηθνχο ζπγγξαθείο ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο λα δεκηνπξγήζνπλ αλαιπηηθά 

πιαίζηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Έλα 

παξάδεηγκα θαηεγνξηνπνίεζεο έξρεηαη απφ ηνλ Skidmore (1996), ν νπνίνο είρε πξνηείλεη 

ηελ χπαξμε ηξηψλ θπξίαξρσλ παξαδεηγκάησλ ζηελ εηδηθή αγσγή, ην «ςπρν-ηαηξηθφ», ην 

«θνηλσληθφ» θαη ην «νξγαλσηηθφ». Απφ ηελ άιιε ν Baily (1998), μερψξηζε ην «ηαηξηθφ» 

θαη ην «ςπρνινγηθφ», ελψ ν Skrtic (1995) αλαθέξεη ην «ξηδηθφ αλζξσπηζηηθφ», ην 

«ξηδηθφ δνκηθφ», ην «εξκελεπηηθφ» θαη ην «ιεηηνπξγηθφ». Ο αξηζκφο ησλ πιαηζίσλ 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο ηεο εηδηθήο αγσγήο, είλαη πξάγκαηη κεγάινο γηα απηφ 

αλαθέξνληαη ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθά (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006).  
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ε επίπεδν κεζνδνινγίαο, ηψξα,  νη επηινγέο πνπ θάλνπκε θαζνξίδνπλ ην ραξαθηήξα 

ηεο έξεπλαο. ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο νδεγνχκαζηε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ, γηα εκάο, εξεπλεηηθνχ παξαδείγκαηνο. ηελ έξεπλα ζηελ εηδηθή αγσγή έρεη 

ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ην εξκελεπηηθφ παξάδεηγκα, πξψηνλ δηφηη ππνζηεξίδεη πσο νη έλλνηεο 

ησλ «εηδηθψλ αλαγθψλ» θαη ηεο «αλαπεξίαο» εθιακβάλνληαη σο θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλα θαηλφκελα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαη εμαξηψληαη απφ ην πεξηβάιινλ 

εθδήισζήο ηνπο θαη δεχηεξνλ, επεηδή νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζηε ρξήζε πνηνηηθψλ 

κεζφδσλ γηα ηελ  θαηαλφεζε πνιηηηζηηθψλ αμηψλ, ηδξπκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηδηθή πξαθηηθή (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006). Παξφια απηά, ηνπο έρεη αζθεζεί θξηηηθή ηφζν απφ ηνπο εξεπλεηέο ηνπ 

ζεηηθηζηηθνχ παξαδείγκαηνο, φζν θαη απφ απηνχο ηνπ θξηηηθνχ, πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ. Οη δεχηεξνη δηαθνξνπνηνχληαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, πεξλψληαο απφ 

ηελ απιή θαηαγξαθή θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, ζηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο κέζα απφ ηελ αλαιακβαλφκελε δξάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κηαο 

έξεπλαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εηζάγνπλ ηε ρξήζε ζπκκεηνρηθψλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ, νη 

νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ρεηξαθέηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). 

Καη θάπσο έηζη δεκηνπξγήζεθαλ δχν πφινη ηεο έξεπλαο ζηελ εηδηθή αγσγή. Απφ ηε 

κηα πιεπξά νη εξεπλεηέο ππνζηεξηθηέο ηνπ ζεηηθηζκνχ θαη απφ ηελ άιιε νη κεηα- 

κνληέξλνη ζεσξεηηθνί κε αληίζεηεο ζέζεηο θαη απφςεηο. Δίλαη γεγνλφο, φκσο, φπσο 

ππνζηεξίδνπλ νη Αβξακίδεο & Καιχβα (2006), πσο ε εγθπξφηεηα θαη ε θαζαξφηεηα πνπ 

απαηηείηαη απφ ην έλα ζηξαηφπεδν πξέπεη λα δηαηεξεζεί καδί κε ηελ πνηθηιία 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ έξεπλαο  πνπ αληηπξνζσπεχεη ην άιιν , δηαηεξψληαο έηζη έλα 

εξεπλεηηθφ πινπξαιηζκφ, ν νπνίνο είλαη δπλαηφλ λα ζεκεηψζεη αθφκε θαη πξφνδν ζηνλ 

ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο. 
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ρέδην θαη Πνξεία ηεο έξεπλαο 
 

Δξεπλεηηθό πεδίν 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ην 

νπνίν, φπσο αλαθέξνπλ νη Αβξακίδεο & Καιχβα (2006), έρεη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ 

αξθεηψλ εξεπλεηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμαηηίαο ησλ κεγάισλ αιιαγψλ πνπ 

ζπληεινχληαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, σο απνηέιεζκα ηνπ θηλήκαηνο 

ηεο «έληαμεο». Δπίζεο, αλαθέξεηαη πσο ε θηινζνθία ηεο έληαμεο νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ 

απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Ση είλαη φκσο Δηδηθή Αγσγή, Δηδηθή Δθπαίδεπζε θαη πψο θαηαιήγνπκε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε; Δπζχλνπηα ζα αλαθέξνπκε πσο σο Δηδηθή Αγσγή ζχκθσλα κε 

ηνλ Υξεζηάθε (2006), πεξηγξάθεηαη έλαο ζπλδπαζκφο  πξνζαξκνγψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο θαζψο επίζεο θαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ κάζεζεο, πνπ σο ζθνπφ έρεη ηελ θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

ηνπ καζεηή. Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή βαζίδεηαη ζηνλ πξψην νινθιεξσκέλν λφκν πεξί 

Δηδηθήο Αγσγήο (1143/81), ν νπνίνο ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ νκφθσλα ην 

1981. Νφκνο πνπ φπσο είδακε ζην πξψην θεθάιαην ηεο κειέηεο ηξνπνπνηήζεθε ην 2008, 

θέξλνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνλ φξν «Δηδηθή αγσγή θαη Δθπαίδεπζε», ε νπνία σο ζθνπφ 

έρεη λα θαιχςεη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη καζεηέο κε 

απηηζκφ, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ εθπαίδεπζή ηνπο βαζίδεηαη, φπσο φισλ ησλ παηδηψλ ζε 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζε Γηαζεκαηηθά Δληαία Πιαίζηα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. 

Σα πξνγξάκκαηα απηά βαζίδνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο αγσγήο θαη 

ηεο δηδαζθαιίαο, µε ηα νπνία ηίζεηαη ην γεληθφ πιαίζην θαη νξίδνληαη νη θαηεπζπληήξηνη 

άμνλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ηεο Πξσηνβάζµηαο θαη ∆επηεξνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

ΦΔΚ 303Β/13-03-2003, θαζψο επίζεο πεξηιακβάλνπλ πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ κε 

βάζε ηελ αληίζηνηρε ζηνρνζεζία. Δπίζεο, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, έλαο εθπαηδεπηηθφο 

γηα λα θαιχςεη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 
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καζεηψλ κε απηηζκφ, νθείιεη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα δνκήζεη λα ζηεξίδνληαη ζην 

Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ηνπ νπνίνπ 

θχξηνο ζηφρνο είλαη λα ππνζηεξίμεη ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ πνιχπιεπξα θαη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα λα εληαρζνχλ ζηα ζρνιεία (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, 

Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009) . 

Σν πεξηερφκελν ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηνπο εμήο θχξηνπο άμνλεο: ε άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, ην δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα (ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο εξγαζίαο) θαη ην 

έληππν θαηαγξαθήο εμαηνκηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & 

Υξεζηάθεο, 2009) ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηελ πνξεία ηεο κειέηεο. ρεηηθά κε ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο εξγαζίαο δίλεηαη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή, ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη ζην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο θαη ηεο δηδαθηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο, βαξχηεηα δίλεηαη ζην δηδαθηηθφ 

ζηφρν, ν νπνίνο επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί κέζα απφ ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. ρεηηθά κε ην Π.Α.Π.Δ.Α ηνλίδνληαη νη γεληθέο ελφηεηεο, ηα 

παηδαγσγηθά πιηθά θαη κέζα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο, νη 

ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη 

ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. Αλαθέξνληαη, αθφκε, άιιεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηα 

βηβιηνηεηξάδηα ησλ καζεηψλ (Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, Σζηάκαινο, Γξνζηλνχ, & 

Αλησλάηνπ, 2009), φπνπ πεξηιακβάλνληαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ, θάξηεο θαη παηρλίδηα, 

ερεηηθφ πιηθφ, ην έληππν θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ην 

έληππν θαηαγξαθήο θαη ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα θαη ηέινο πιηθφ γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο.       

 Μηα απφ ηηο δνκέο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα ηα παξαπάλσ είλαη ηα Κέληξα 

Ζκέξαο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε απηηζκφ, φπνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε γηα λα δνκήζεη 

ε πνιπθιαδηθή νκάδα ηελ δηδαθηηθή ηνπο παξέκβαζε.  

Πξηλ πεξάζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ππφ ην 

πξίζκα ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο ζεκειίσζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ παξνχζα κειέηε, πεξηγξάθεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ καζεηή. Σα ζηνηρεία πνπ 
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πξνέθπςαλ απφ ην αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή, ζπλζέηνπλ 

ηελ πξψηε θάζε ελφο ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο(ΑΓΔΠΔΑΔ) (Γξνζηλνχ Μ. , ηνρεπκέλν Αηνκηθφ 

Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ), 

2014), ε νπνία νλνκάδεηαη πζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ησλ καζεζηαθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

 

Γείγκα  

Ζ νκάδα ζηφρνπ απνηειείηαη απφ καζεηή κε δηάγλσζε «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο 

Γηαηαξαρέο ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ» θαη ελήιηθεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπ, 

φπσο είλαη δάζθαινη, εηδηθνί παηδαγσγνί, εξγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο, ςπρνιφγνη 

θ.α  

Ο καζεηήο, ινηπφλ, ήηαλ έλα αγφξη επηά εηψλ, ην νπνίν θνηηνχζε ζηελ Α’ ηάμε 

Γεληθνχ Γεκνηηθνχ (είρε επαλαιάβεη ην λεπηαγσγείν). Δίρε δηάγλσζε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, γηα Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ, απφ 

ην Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγ. νθία θαη εθηφο απφ ην Κέληξν Ζκέξαο επηζθεπηφηαλ θαη 

έλα ηδησηηθφ θέληξν εηδηθήο αγσγήο. Ο καζεηήο ζπκκεηείρε ζε νκαδηθέο ζπλεδξίεο καδί 

κε άιια παηδηά κε απηηζκφ. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ ζπζηεκαηηθή 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε κε βάζε ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία αλαθέξζεθε πσο ήηαλ 

ζπλεξγάζηκνο, είρε ηθαλνπνηεηηθφ γλσζηηθφ επίπεδν θαη πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα, ελψ ηα 

αδχλαηα ζεκεία ηνπ παξαηεξνχληαλ ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ζηελ χπαξμε εκκνλψλ, 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηάινγν θαη ζηελ χπαξμε ηζνξξνπίαο. Ήηαλ κέινο ηεηξακεινχο 

νηθνγέλεηαο θαη ήηαλ ην πξψην παηδί. Οη γνλείο είραλ θαιή νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη 

ήηαλ αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ελψ 

αθνινπζνχζαλ πάληα ηηο νδεγίεο ησλ εηδηθψλ, ζηνπο νπνίνπο έθαλαλ ηελ αλάινγε 

αλαηξνθνδφηεζε.  

Οη ελήιηθεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ ήηαλ είθνζη άηνκα ηφζν απφ ην γεληθφ ζρνιείν φζν 

θαη απφ ηα δχν θέληξα πνπ παξαθνινπζνχζε ν καζεηήο ζπλεδξίεο (ην Κέληξν Ζκέξαο 

θαη έλα Ηδησηηθφ Κέληξν Δηδηθήο Αγσγήο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ πέληε 

δάζθαινη, έλαο γπκλαζηήο, έλαο θαζεγεηήο αγγιηθψλ, έλαο θαζεγεηήο ινγνηερλίαο, 
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ηέζζεξηο εηδηθνί παηδαγσγνί, ηξεηο ςπρνιφγνη, δχν εξγνζεξαπεπηέο, δχν ινγνζεξαπεπηέο 

θαη έλαο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, νη νπνίνη απαζρνιήζεθαλ γηα δεθαπέληε κε είθνζη 

ιεπηά. 

Ο ηξφπνο θαη ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ καζεηή ηαπηνπνηήζεθε κε ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε επνπηεία απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη 

ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε γηα 180 

ψξεο ζε Κέληξν Ζκέξαο Απηηζκνχ. Ζ παξαηήξεζε μεθίλεζε ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2013 

θαη θαζνξίζηεθε γηα ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζηελ νπνία ν καζεηήο ζα 

παξαθνινπζνχηαλ γηα ελλέα δηδαθηηθέο ψξεο. ηελ πξψηε θάζε θαηαγξάθεθαλ νη 

αξρηθέο παξαηεξήζεηο ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2013 κεηά απφ δχν εβδνκάδεο, ζηε δεχηεξε 

θάζε θαηαγξάθεθαλ νη ελδηάκεζεο παξαηεξήζεηο ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2014 κεηά απφ 

επηά εβδνκάδεο θαη ζηελ ηξίηε θάζε νη ηειηθέο παξαηεξήζεηο ζηηο 21 Μαξηίνπ 2014 

κεηά απφ ελλέα εβδνκάδεο. Όιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο νξγαλψζεθαλ ζε 

δηαγξάκκαηα ζθηαγξαθψληαο ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή ζηνπο αλάινγνπο αλαπηπμηαθνχο 

ηνκείο. 

 

Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ κεηθηή, εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηελ παξαγσγή ηφζν πνηνηηθψλ φζν θαη 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ε κεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο, ε 

κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο, ε εηδηθή δηδαθηηθή κεζνδνινγία, νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο 

θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ ζα γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα.  

 

Πεξηγξαθή εξγαιείωλ γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθώλ δεδνκέλωλ 

Αλαθεξφκελνη ζηα εξγαιεία ζπιινγήο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ζα μεθηλήζνπκε 

απφ ην εξγαιείν ηεο παξαηήξεζεο, ε νπνία ζεσξείηαη ρξήζηκε γηα ηνπο Αβξακίδε & 

Καιχβα (2006) θαζψο επίζεο φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπλνδεπηηθή ή 

ζπκπιεξσκαηηθή άιισλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ, φπσο είλαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

πξναλαθέξακε. Ζ παξαηήξεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 
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κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ ή αμηνιφγεζεο ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή κηαο παξέκβαζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν ή ζε επίπεδν ηάμεο 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Θα πξέπεη παξφια απηά έλαο 

εξεπλεηήο λα επηδεηθλχεη, φκσο, ηελ αλάινγε επαηζζεζία φηαλ παξαηεξνχληαη παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο, φπσο γίλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). 

ηελ παξνχζα κειέηε, θξίζεθε πην απνηειεζκαηηθφ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

λαηνπξαιηζηηθή, πνηνηηθή παξαηήξεζε (ζπκκεηνρηθή ή κε) πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ 

ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο άηππεο παηδαγσγηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. Υαξαθηεξίδεηαη σο λαηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε δηφηη ε 

εξεπλήηξηα παξαηήξεζε ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπ ζε έλα θπζηθφ πιαίζην (φπσο είλαη 

απηφ ηνπ Κέληξνπ Ζκέξαο), έηζη ψζηε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα είλαη απζφξκεηε θαη σο 

πνηνηηθή δηφηη έρεη γίλεη ε απαξαίηεηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, έηζη ψζηε λα 

ζπιιερζνχλ νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006).  

Αθφκε, ε παξαηήξεζε ππήξμε κε ζπκκεηνρηθή ζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ 

ζέιακε λα παξαηεξήζνπκε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ε παξνπζία καο ζα 

κπνξνχζε λα δηαηαξάμεη ηηο ηζνξξνπίεο, ελψ ππήξμε ζπκκεηνρηθή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ήηαλ επηζπκεηφ λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα, έηζη ψζηε λα παξαηεξεζνχλ θαη λα 

θαηαγξαθνχλ νη αληηδξάζεηο. 

Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, πνπ πξναλαθέξζεθε, απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ρσξηζκέλε ζε ηξεηο θάζεηο, ηελ αξρηθή, ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή, ε 

νπνία παξφιν πνπ δε ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηα επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα, είλαη πην 

νηθεία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, κηα θαη ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα εζηηάζεη ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

θαηαλνψληαο έηζη θαιχηεξα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, 

Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). Δπίζεο, ε άηππε αμηνιφγεζε παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο παξνχζαο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ, 

θαζψο επίζεο αμηνινγεί πην εχθνια δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο 

λα ρξεζηκνπνηήζεη πνηθηιία πιηθψλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ 

(Γξνζηλνχ Μ. , 2003).  
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Απηή ε κνξθή αμηνιφγεζεο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ησλ Ληζηψλ Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ), 

φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη πνηεο ζπκπεξηθνξέο επηηπγράλεη ην παηδί 

ζεκεηψλνληαο ην επίπεδν απηνλνκίαο ρσξίο βνήζεηα (ρβ), κε βνήζεηα (κβ) ή κε κεγάιε 

βνήζεηα (κκβ) (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & 

Υξεζηάθεο, 2009). Οη ιίζηεο απηέο αλαθέξνληαη ζε πεξηνρέο ηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο, ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ), ησλ 

γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαζψο θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζην ηξηαδηθφ 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ.  

ε κηα ΛΔΒΓ ν εθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη θαηαξρήλ ην φλνκα, ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο, θαζψο επίζεο, πνηα είλαη 

ε δηδαθηηθή ηνπ πξνηεξαηφηεηα κε βάζε ηελ εκπεηξηθή ηνπ παξαηήξεζε. Οη ΛΔΒΓ 

βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηαγξάςεη νξγαλσκέλα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη 

ζπιιέμεη ζρεηηθά ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ παηδηνχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή, θαηαγξάθνληαο, επίζεο, πνην εμάκελν θνίηεζεο θξίλεη ν ίδηνο φηη δηαλχεη ν 

καζεηήο. Οη ιίζηεο απηέο κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε ππνζηεξηδφκελνπ καζεηή, ελψ βαζίδνληαη ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαηαγεγξακκέλν κε ηε κνξθή δηδαθηηθψλ ζηφρσλ (Γξνζηλνχ, 

Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). 

Αξρηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ε δηαλνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη ζσκαηηθή εηνηκφηεηα ηνπ 

παηδηνχ λα δερηεί λέα εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαζψο επίζεο, λα ηα 

επεμεξγαζηεί θαη λα ηα αμηνπνηήζεη (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, 

Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). Ζ καζεζηαθή εηνηκφηεηα είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο.  

Ο Πξνθνξηθφο ιφγνο απνηειεί ζεκέιην ιίζν γηα ηελ επηθνηλσλία ελφο αλζξψπνπ κε 

ηνπο ππφινηπνπο θαη απηφ δηφηη κέζσ απηνχ ην παηδί αλαπηχζζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλεξγάδεηαη, ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ηελ έληαμή ηνπο ζε κηα 
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νκάδα θαζψο θαη βειηηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Γξνζηλνχ, 

Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009).  

Όπσο αλαθέξεηαη ζην Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009), ε 

αλαπηπμηαθή απηή πεξηνρή πεξηιακβάλεη, αξρηθά, ηε δεμηφηεηα ηεο αθξφαζεο, φπνπ 

ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην λα αθνχεη θαη λα αληηιακβάλεηαη ζσζηά 

δηάθνξα ερεηηθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, λα αλαγλσξίδεη ήρνπο πνπ αθνχεη 

θαη λα εθηειεί εληνιέο πνπ αθνχεη. Έπεηηα, πεξηιακβάλεη ηε δεμηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο 

ζε δηάινγν πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπ, φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ λα 

νλνκάδεη αληηθείκελα κέζα απφ νκαδηθά παηρλίδηα, λα αλαθνηλψλεη ηα λέα ηεο εκέξαο 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Σέινο, πεξηιακβάλεη ηε δεμηφηεηα ηεο πξνθνξηθήο έθθξαζεο κε 

αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα, φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην λα ζπλδέεη ιέμεηο, 

πξνηάζεηο θαη γεγνλφηα, θαζψο επίζεο, λα θάλεη ζσζηή ρξήζε ησλ ρξφλσλ θαη ησλ 

επηζέησλ. Απηέο ινηπφλ, νη δεμηφηεηεο ηεο αθξφαζεο, ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηάινγν 

πεξηκέλνληαο ην παηδί ηε ζεηξά ηνπ θαη ηεο έθθξαζεο κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, 

απνηεινχλ ηελ πξψηε νκαδνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζπιιέμεη ν 

εθπαηδεπηηθφο. 

Ζ δεχηεξε αλαπηπμηαθή πεξηνρή είλαη απηή ηεο Φπρνθηλεηηθφηεηαο, ε νπνία απνηειεί 

ζεκαληηθή πεξηνρή δεμηνηήησλ γηα ηε κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ 

παηδηνχ, εθφζνλ ε γλψζε ηνπ ζψκαηνο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ ησλ κειψλ 

βνεζά ην παηδί λα επηθνηλσλεί θαη κε ηε «γιψζζα ηνπ ζψκαηνο». ηελ πεξηνρή απηή 

ζπλαληάκε ηε ζσκαηνγλσζία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, έλλνηεο πνπ είλαη θχξηα 

ζηνηρεία ηεο ςπρνθηλεηηθήο εηθφλαο ηνπ παηδηνχ φπνπ ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, 

Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο  

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009), ε 

αλαπηπμηαθή απηή πεξηνρή πεξηιακβάλεη, αξρηθά, ηε γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα φπνπ 

ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην λα εθηειεί κε αθξίβεηα θηλήζεηο γεληθήο θαη 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, λα θηλεί φιν ηνπ ην ζψκα ή κέξε απηνχ αθνινπζψληαο 
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ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο βαζηζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θάζε θνξά. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη βησκαηηθά ζην ρψξν, λα νξίδεη ηε ζέζε ηνπ, λα εθηειεί δηαδξνκέο κε 

παηρλίδηα θαη δηάθνξα αληηθείκελα αιιά θαη πξαγκαηηθέο δηαδξνκέο κέζα θαη έμσ απφ ην 

ζρνιείν. Αθφκε, πεξηιακβάλεη ηνλ ξπζκφ θαη ην ρξφλν, φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο 

ηνπ παηδηνχ ζην λα αθνχεη ήρνπο κε ξπζκφ θαη λα εθηειεί ξπζκηθέο θίλεζεηο, λα νξίδεη 

ρξνληθά ζεκεία ηεο εκέξαο, ηνπο κήλεο θηι, λα θαηαλνεί ρξνληθέο αιιεινπρίεο θαη λα 

αλαπηχζζεη ηε ρξσλνρξνληθή αληίιεςε. Σέινο, πεξηιακβάλεη ηνλ ηνκέα ηεο πιεπξίσζεο, 

φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην λα νλνκάδεη θαη λα δείρλεη κέξε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ ζε θσηνγξαθίεο, λα δηαθξίλεη ην δεμί απφ αξηζηεξφ κέζα απφ θηλήζεηο 

αθξηβείαο θαη παηρλίδηα. 

Ζ ηξίηε αλαπηπμηαθή πεξηνρή είλαη ησλ Ννεηηθψλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ γλσζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη ην παηδί θαη σο έλα ζεκείν θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα, ην είδνο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ καζεηή  (Γξνζηλνχ, 

Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). Σα άηνκα κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξνπζηάδνπλ γεληθνχ ή εηδηθνχ ηχπνπ δπζθνιίεο ζε 

ζρέζε κε ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππνζηεξίδνληαη απφ 

εηδηθά ζρεδηαζκέλα θαη εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα παξάκβαζεο (Γξνζηλνχ, 

Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο  

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009), ε 

αλαπηπμηαθή απηή πεξηνρή πεξηιακβάλεη, αξρηθά, ηελ νπηηθή κλήκε, φπνπ ειέγρνληαη νη 

δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην λα ζπκάηαη αληηθείκελα, πξφζσπα ή γεγνλφηα πνπ είδε, 

πεξηιακβάλεη ηελ αθνπζηηθή κλήκε, φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην λα 

ζπκάηαη φ,ηη αθνχεη, λα επαλαιακβάλεη νλφκαηα, ιέμεηο ή αξηζκνχο πνπ άθνπζε, λα ιέεη 

θαη λα δείρλεη δηεπζχλζεηο φηαλ ηνπ δεηείηαη θαη λα ζπλδέεη ρξνληθά γεγνλφηα πνπ ηνπ 

δηεγήζεθαλ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ 

ζην λα ρξεζηκνπνηεί ηα παξαπάλσ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Δπίζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

αλαπηπμηαθή πεξηνρή πεξηιακβάλεηαη ε πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
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κειέηε, απηή ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο. Δδψ, ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ 

ζην λα αληηιακβάλεηαη θαη λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ πνπ βιέπεη ή θάλεη 

(πεξπαηάεη, παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα θ.ά.), λα ηε δηαηεξεί γηα νξηζκέλν ρξφλν θαη λα 

απηνεμππεξεηείηαη ζε ζέκαηα θαζεκεξηλφηεηαο. Σέινο, πεξηιακβάλνληαη ε 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη νη ζπιινγηζκνί, φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ 

ζην λα ηαμηλνκεί θαη δηαηάζζεη δηάθνξα αληηθείκελα κε βάζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην, θαζψο επίζεο ζην λα θάλεη ζπιινγηζκνχο βάδνληαο ζε ινγηθή ζεηξά εηθφλεο ή 

δξαζηεξηφηεηεο, λα θαηαλνεί εκηηειεί ζρέδηα θαη λα θάλεη ινγηθνχο πίλαθεο. 

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο είλαη 

απηή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. Έλα παηδί εθθξάδεη πξνο ηα έμσ ηελ εηθφλα πνπ 

έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αλαπηχζζεη θάπνηα ελδηαθέξνληαη θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιια 

άηνκα. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ αλάγθε ηνπ 

παηδηνχ λα αλαπηχμεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ιεηηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

άιινπο ζε κηα πξνζπάζεηα λα ελζσκαησζεί ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Γξνζηλνχ, 

Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009), ε 

αλαπηπμηαθή απηή πεξηνρή πεξηιακβάλεη, αξρηθά, ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, 

φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην λα γλσξίδεη, λα απνδέρεηαη θαη λα 

αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκά ηνπ, λα απνδέρεηαη ηνπο άιινπο, λα απνδέρεηαη ηελ απνηπρία 

ηνπ θαη ραίξεηαη κε ηελ επηηπρία ηνπ. Έπεηηα, πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο 

γηα κάζεζε, φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην λα ξσηάεη φηαλ έρεη απνξίεο, 

λα αλαθαιχπηεη θαηλνχξηα πξφζσπα θαη πξάγκαηα θαη λα θξνληίδεη ην πεξηβάιινλ θαη 

ηέινο πεξηιακβάλεη ηε ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα, φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ ζην λα ζπλεξγαδέηαη κε πξφζσπα εληφο θαη εθηφο νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ, λα 

γλσξίδεη άιια παηδηά, λα αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ιηζηψλ πεξηιακβάλεη ηηο Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, φπσο 

απηέο απνηππψλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ. ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιίζηεο, ειέγρνληαη ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο πεξηνρψλ, ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ 



58 
 

δεμηνηήησλ, ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ησλ δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο.  

ηελ πεξηνρή ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ ζηνπο κεραληζκνχο αλάγλσζεο, γξαθήο θαη θαηαλφεζεο θεηκέλνπ, ζηηο βαζηθέο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο θαη ζηηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο γηα ηε ζρνιηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ έληαμε (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & 

Υξεζηάθεο, 2009; Υξεζηάθεο Κ. , 2013). ηελ πεξηνρή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζηε γλσξηκία ηνπ κε ην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ απνδνρή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη απφ ην πεξηβάιινλ 

ηνπ θαη ζηε δπλαηφηεηα λα θηάζεη ζην αλψηεξν δπλαηφ πεξηβάιινλ απηνλνκίαο ηνπ 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). 

ηελ πεξηνρή ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ 

ζην λα βηψλεη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο (Gorndon, 1999), 

λα εκπεδψλεη ηηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο θαη λα αμηνπνηεί ζσζηά ηνλ ειέπζεξφ ηνπ ρξφλν 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009), 

ελψ ηέινο ζηελ πεξηνρή ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο, ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο 

ηνπ παηδηνχ ζην λα νξγαλψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, λα ζπλεηδεηνπνηεί ηηε 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, λα αλαπηχμεη ηηο πξνεπαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο 

θαη λα πξνζαλαηνιηζηεί επαγγεικαηηθά (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, 

Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία ιηζηψλ είλαη απηή ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ηνπ 

καζεηή, φπνπ ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, γξαθή, 

πξνθνξηθφο ιφγνο), φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΓΔΠΠ θαη ζην ΑΠ, νη δεμηφηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο (ςπρνθηλεηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο), νη δεμηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ (πξάμεηο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, αξηζκνχο), 

επίζεο ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ θαη ηέινο νη δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο 

(αξλεηηθέο-επηζεηηθφο,κε ζπλεξγάζηκνο θαη παξαβαηηθέο). Δδψ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο 

ην ΓΔΠΠ ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 304Β/13-03-2003 (Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2003), απνηειεί έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα εξγαζίαο πνπ 

ζθηαγξαθεί ην ηη ζα πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά, ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο 
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επηηπγράλνληαη νη γεληθέο επηδηψμεηο πνπ θαζνξίδνληαη, ην ηη πξέπεη λα θάλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζέησληαο, έηζη, ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία 

θαη ε κάζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ Γιψζζαο (Πξνθνξηθή Δπηθνηλσλία, Γξαθή, 

Αλάγλσζε), Μαζεκαηηθψλ, Μειέηεο Πεξηβάιινληνο (Αλζξσπνγελέο θαη Φπζηθφ), 

Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο (Μνπζηθή, Φπζηθή Αγσγή, Δηθαζηηθά, Γξακαηηθή Σέρλε) 

θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ην παηδί ηνπ Νεπηαγσγείνπ (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, 2003). 

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία ιηζηψλ είλαη γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ απηηζκφ ζπγθεθξηκέλα θαη ην Σξηαδηθφ Φάζκα Γπζθνιηψλ (Γξνζηλνχ Μ. , 2001). 

Έηζη, ειέγρνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία (χπαξμε 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αλ είλαη ιεηηνπξγηθφο, ζπκκεηνρή ζην δηάινγν θαη αθξηβήο θαη ζαθήο 

έθθξαζε), ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (εγγχηεηα, βιεκκαηηθή επαθή, παξάιιειε 

δξαζηεξηφηεηα, θνηλσληθή αληαπφθξηζε, θνηλσληθή πξσηνβνπιία, ελαιιαγή ζεηξάο, 

θαλφλεο, ακνηβαηφηεηα-κνίξαζκα, πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο) θαη ηέινο ηε ζθέςε θαη ηε 

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

ζρέζεηο κε αληηθείκελα).    

Σν δεχηεξν εξγαιείν πνπ καο βνήζεζε ζηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη απφ 

ηε κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο απηή ηε θνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ην Έληππν Γηδαθηηθήο 

Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ) (Γξνζηλνχ Μ. , 2007) , φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

θαηαγξάθεη απηφ πνπ ζπµβαίλεη ζηνλ ίδην θαη ζην καζεηή, θαη ηέινο λα αλαζηνραζηεί 

θαη λα θαηαγξάςεη ζχληνµα ηα ζρφιηά ηνπ γηα λα βειηηψζεη ην ζρέδην ηνπ 

εμαηνµηθεπµέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάµµαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα θαηαγξάθεη 

αθξηβψο απηφ πνπ πξνζιαµβάλεη απφ ηνλ µαζεηή ηνπ, ρσξίο λα παξεµβαίλεη ζηελ 

έθθξαζε ηνπ ιφγνπ πνπ εθθέξεη ν µαζεηήο µε απηηζµφ, λα αιινηψλεη, λα εξµελεχεη ή λα 

ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο ιεθηηθήο θαη µε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Καηά ηε δηαδηθαζία 

απηή πθίζηαηαη ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηε ζπρλφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη ζηελ 

εκεξνινγηαθή θαη σξνινγηαθή θαηαγξαθή. Οη πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαη µε ηε 

ζπρλφηεηα ηεο εβδνµαδηαίαο παξέµβαζεο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θάζε παξέµβαζεο αιιά 

θαη ηελ παηδαγσγηθή νμπδέξθεηα ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ λα ζεµεηψλεη (Γξνζηλνχ, 
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Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). Σα παξαπάλσ 

έρνπλ σο ζθνπφ ηφζν ηελ εηεξνπαξαηήξεζε  (ζηα ιφγηα, πνπ ν ίδηνο εθπαηδεπηηθφο  ιέεη 

ζην καζεηή, φηαλ ηνπ απεπζχλεη ην ιφγν κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα θαη ζηα ιφγηα πνπ 

ιέεη ν καζεηήο, ζηηο γθξηκάηζεο, ζηηο ρεηξνλνκίεο, ζηελ κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά) αιιά 

θαη ηελ απηνπαξαηήξεζε (ζηα ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο κε αλαθνξά ηε 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε κε ην καζεηή, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηελ 

επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηε πεξηνρή ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη ην επίπεδν ησλ επηδφζεσλ ζηα καζήκαηα ηνπ καζεηή) 

(Γξνζηλνχ Μ. , 2014 β). 

Σν ηξίην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ Δηδηθή Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο θαζψο θαη ζην εηήζην, κεληαίν, 

εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα. Ο ζρεδηαζκφο, ινηπφλ, ηνπ δνκεκέλνπ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα δηεζλψο θαη απνηειεί ηελ ηξίηε θάζε ελφο ΑΓΔΠΔΑΔ. 

Γηα λα είλαη, φκσο, ζσζηφ έλα πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ππεξεηεί θάπνηεο βαζηθέο 

αξρέο, φπσο λα είλαη θαηαλνεηή ε δηαδνρή ησλ νδεγηψλ, ε νπνία λα βαζίδεηαη 

παξάιιεια ζην απαηηνχκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα ζηνηρεία ηεο λα νδεγνχλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο δεμηφηεηαο. Σα ζηνηρεία απηά, ζα πξέπεη λα είλαη δνκηθά ζπλδεδεκέλα 

κεηαμχ ηνπο θαη ε απνθηεκέλε δεμηφηεηα λα κπαίλεη ζε κηα ηεξαξρία δεμηνηήησλ, νη 

νπνίεο καδί κε ηελ αξρηθή θαηεπζπλφκελε θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιν λα νδεγνχλ ην 

καζεηή ζε κειινληηθή δξάζε θαη απηνλνκία. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ ην 

πξφγξακκα λα εκπίπηεη ζηελ θνηλσληθή θαη βησκέλε εκπεηξία ηνπ καζεηή  (Γξνζηλνχ, 

Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009). 

Έηζη, ινηπφλ, έλα εηήζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη χιε απφ φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηνπ ΠΑΠΔΑ, ε νπνία είλαη νξγαλσκέλε ζε γεληθέο ελφηεηεο θαη ελφηεηεο 

(Υξεζηάθεο Κ. , 2011). Ύζηεξα, είλαη ην κεληαίν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ν ζρεδηαζκφο 

ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο έξγνπ (task analysis), φπνπ ν θάζε 

ζηφρνο αλαιχεηαη ζε κηθξφηεξα βήκαηα κε ηε ρξήζε ππνζηφρσλ θαη ηέινο ην 

εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ην νπνίν είλαη πνιχ θνληά ζην δηδαθηηθφ θαη πεξηιακβάλεη 
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ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ηεο δηδαθηηθήο εξγαζίαο ησλ πξνβιεπφκελσλ εκεξψλ. Σν 

εβδνκαδηαίν πξφγξακκα κπνξεί λα έρεη σο θεληξηθφ ππξήλα κηα ελφηεηα θαη γχξσ απφ 

απηή λα ζπλπθαίλνληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εκεξήζησλ 

δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ (Υξεζηάθεο Κ. , 2011). Σέινο, είλαη ην εκεξήζην δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα ην νπνίν είλαη πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξεηαθφ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδεη ν εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεθπεξαηψζεη κε επηηπρία ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Υξεζηάθεο Κ. , 

2011). Όιεο απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ πξνζθέξνπλ δεδνκέλα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ- εξεπλεηή ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο. 

ηελ παξνχζα κειέηε, ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ νξίζηεθε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή, σο «Να αληηιακβάλεηαη θαη λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ «αγαικαηάθηα αθνχλεηα», ν νπνίνο αλαιχζεθε ζε  ππνζηφρνπο θαη έγηλε 

πξνζπάζεηα επίηεπμήο ησλ εμειηθηηθά, μεθηλψληαο απφ ηνλ πην εχθνιν κέρξη ν ηειεπηαίνο 

λα ηαπηηζηεί κε ην καθξνπξφζεζκν δηδαθηηθφ ζηφρν. Ο πξναλαθεξφκελνο ζηφρνο, 

ινηπφλ, αλαιχζεθε ελδεηθηηθά ζηνπο εμήο εβδνκαδηαίνπο ππνζηφρνπο: Να 

αληηιακβάλεηαη φηη ε επηινγή ηεο πιεηνςεθίαο είλαη επηινγή ηεο νκάδαο, λα 

αληηιακβάλεηαη ηε δηαδηθαζία εθινγήο αξρεγνχ ζε έλα παηρλίδη, λα αληηιακβάλεηαη θαη 

λα αθνχεη ηνλ αξρεγφ ρσξίο λα κηιά, λα αληηιακβάλεηαη θαη λα θάλεη ηηο θηλήζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε «κέξα» θαη ηε «λχρηα», λα ιέεη ηε γλψκε ηνπ ζην παηρλίδη ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή, λα αληηιακβάλεηαη θαη λα εθηειεί δχν εληνιέο καδί, λα θαηαλνεί φηη 

φηαλ θνπληέηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ράλεη, λα αληηιακβάλεηαη θαη λα εθηειεί 

ηξεηο εληνιέο καδί θαη ηέινο, λα αληηιακβάλεηαη θαη λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ «αγαικαηάθηα αθνχλεηα». Ο θάζε ππνζηφρνο πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε 

βεκάησλ, ηα νπνία εθπξνζσπνχληαλ απφ δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

παξαπάλσ ζηφρνη απνηεινχλ κέξνο ησλ εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκάησλ πνπ εληάζζνληαη 

ζηα κεληαία θαη θαη’ επέθηαζε ζην εηήζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο, ηα 

νπνία ζθνπφ είραλ λα βειηηψζνπλ φιεο ηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο ηνπ ΠΑΠΔΑ, δίλνληαο 

δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο αλά πεξίνδν. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

δηαθνξνπνηψληαο έηζη ην εηήζην, κεληαίν θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα. Αξρηθά, βέβαηα, 

πξνγξακκαηίζηεθαλ ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξφλνο νξίζηεθε ζηηο 

ελλέα εβδνκάδεο θαη θάζε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ζπλήζσο λα ιακβάλεη ρψξα ζην ηέινο 

ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ Κέληξνπ Ζκέξαο, κε δηάξθεηα 15-20 ιεπηά έθαζηε. Ζ επηζπκεηή 

ζπκπεξηθνξά πεξηγξάθεθε σο «Να ζπκκεηέρεη ζην νκαδηθφ παηρλίδη «αγαικαηάθηα 

αθνχλεηα» θαηαλνψληαο θαη αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ». Ο καζεηήο επέιεμε σο 

εληζρπηή έλα θφθθηλν αεξνπιαλάθη ελψ ζε βάζνο ρξφλνπ επέιεμε απφ κφλνο ηνπ έλα 

επηηξαπέδην αηνκηθφ παηρλίδη (παηδηθφ θιίπεξ). Δπίζεο, πξνγξακκαηίζηεθε θαη κε 

ιεθηηθή επηβξάβεπζε. Σέινο, ε αμηνιφγεζε γηλφηαλ κε ηα έληππα θαζεκεξηλήο 

θαηαγξαθήο θαη δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Καηά ηελ εβδνκάδα 20- 24 Ηαλνπαξίνπ, ν πξψηνο ππνζηφρνο ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ 

ήηαλ ν καζεηήο «Να αληηιακβάλεηαη φηη ε επηινγή ηεο πιεηνςεθίαο είλαη επηινγή ηεο 

νκάδαο». Απηφο πξνζπαζήζακε λα επηηεπρζεί κέζα απφ κηα ζεηξά δηαθνξνπνηεκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Μηα απφ απηέο ζηφρεπε, θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ 

Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα ηεο πγθέληξσζεο Πξνζνρήο. ε 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα δεηήζεθε απφ ην καζεηή λα ςεθίζεη κε ηε ρξήζε θαξηψλ (κε 

νπηηθνπνηεκέλα νκαδηθά παηρλίδηα) πνην παηρλίδη ζα ήζειε λα παίμεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ, θαηακεηξψληαο ζην ηέινο ηελ πιεηνςεθία ησλ επηινγψλ.  

Καηά ηελ εβδνκάδα 27-31 Ηαλνπαξίνπ, ν δεχηεξνο ππνζηφρνο ήηαλ ν καζεηήο «Να 

αληηιακβάλεηαη ηε δηαδηθαζία εθινγήο αξρεγνχ ζε έλα παηρλίδη» θαη κηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηφρεπε, επίζεο θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ 

Ηθαλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα ηεο πγθέληξσζεο Πξνζνρήο. ε κηα απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάζηεθε ζην καζεηή έλαο ηξφπνο επηινγήο αξρεγνχ ζην 

παηρλίδη, πνπ πεξηείρε ην ζηνηρείν ηεο ηχρεο, θαη δελ ήηαλ άιιν απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

θιήξσζεο. Έηζη, ζε κηα απηνζρέδηα θάιπε, κε ηε ρξήζε «παπνπηζφθνπηνπ», ηνπ 

δεηήζεθε λα γξάςεη ην φλνκά ηνπ ζε έλα ραξηί, φπσο θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ, λα ην ξίμεη 

ζηελ θάιπε θαη έπεηηα λα επηιέμνπκε έλα ραξηί ηπραία. Σν φλνκα ηνπ παηδηνχ πνπ ζα 

έγξαθε ζα ήηαλ θαη ν αξρεγφο ζην επφκελν παηρλίδη. 
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Καηά ηελ εβδνκάδα 3-7 Φεβξνπαξίνπ, ν ηξίηνο ππνζηφρνο ήηαλ ν καζεηήο «Να 

αληηιακβάλεηαη θαη λα αθνχεη ηνλ αξρεγφ ρσξίο λα κηιά» θαη κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηφρεπε, επίζεο θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα ηεο πγθέληξσζεο Πξνζνρήο. Εεηήζεθε απφ ην καζεηή λα 

ιάβεη κέξνο ζην νκαδηθφ παηρλίδη «αγαικαηάθηα αθνχλεηα» θαη λα κηιήζεη κφλν φηαλ 

ήηαλ ε θαηάιιειε ζηηγκή. 

Καηά ηελ εβδνκάδα 10-14 Φεβξνπαξίνπ, ν ηέηαξηνο ππνζηφρνο ήηαλ ν καζεηήο «Να 

αληηιακβάλεηαη θαη λα θάλεη ηηο θηλήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε «κέξα» θαη ηε «λχρηα»» 

(νη νπνίεο απνηεινχλ ιέμεηο θιεηδηά γηα ην νκαδηθφ παηρλίδη ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ), 

φπνπ κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηφρεπε, θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ 

Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα ηεο Λνγηθνκαζεκαηηθήο 

θέςεο. Εεηήζεθε, ινηπφλ, απφ ην καζεηή λα ζπκπιεξψζεη έλα θχιιν εξγαζίαο, φπνπ 

έπξεπε λα αληηζηνηρίζεη ηηο εηθφλεο πνπ ηαίξηαδαλ ζηε κέξα θαη ηηο εηθφλεο πνπ ηαίξηαδαλ 

ζηε λχρηα. ηηο εηθφλεο ππήξραλ θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο παίθηεο ζηελ 

αληίζηνηρε ιεθηηθή εληνιή, ελψ ζην θάησ κέξνο ήηαλ γξακκέλεο νη θξάζεηο «Μέλσ 

αθίλεηνο», «Πεξπαηάσ», «Υνξεχσ» θηι. (Δηθφλα 2). 

Καηά ηελ εβδνκάδα 17-21 Φεβξνπαξίνπ, ν πέκπηνο ππνζηφρνο καο πεξηγξάθεθε σο 

«Να ιέεη ηε γλψκε ηνπ ζην παηρλίδη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή». Μηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξέκβαζεο ζηφρεπε, θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηνπ 

Πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηελ ελφηεηα ηεο αθνχο θαη αθξηβήο έθθξαζεο. Δθεί, πξνηάζεθε 

ζην παηδί λα ιάβεη κέξνο ζην παξαδνζηαθφ παηρλίδη «Πεηάεη πεηάεη», αιιά λα έρεη ην 

ξφιν ηνπ αξρεγνχ. Ο αξρεγφο ζα έπξεπε λα μέξεη πφηε λα κηιήζεη θαη ηη λα πεη. ην 

ζπγθεθξηκέλν νκαδηθφ παηρλίδη, ν αξρεγφο ιέεη κηα έθθξαζε ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, θαζψο επίζεο, λα πεξηκέλεη ηελ απάληεζε ησλ παηδηψλ, γηα λα πξάμεη αλάινγα. 

Καηά ηελ εβδνκάδα 24 Φεβξνπαξίνπ- 28 Φεβξνπαξίνπ επηθεληξσζήθακε ζηνλ έθην 

ππνζηφρν καο, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη σο «Να αληηιακβάλεηαη θαη λα εθηειεί δχν εληνιέο 

καδί». Μηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηφρεπε, θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ 

Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ θαη ηελ ελφηεηα ηεο Αθνπζηηθήο κλήκεο. Εεηήζεθε απφ ην 

καζεηή κε ηε ρξήζε κηαο πξφηαζεο λα βάιεη ζε έλα πνηήξη κε λεξφ θαη λα ην δψζεη ζε 

έλα ζπκκαζεηή ηνπ.  
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Καηά ηελ εβδνκάδα 3 Μαξηίνπ- 7 Μαξηίνπ επηθεληξσζήθακε ζηνλ έβδνκν ππνζηφρν 

«Να θαηαλνεί φηη φηαλ θνπληέηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ράλεη». Μηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηφρεπε, θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ 

θαη ηελ ελφηεηα πγθέληξσζεο πξνζνρήο. Εεηήζεθε, ινηπφλ, απφ ηνλ καζεηή ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο λα πεξπαηήζεη επάλσ ζε κηα πιαζηηθή δνθφ, κε ηνλ θαλφλα φηη 

θεξδίδεη αλ θηάζεη ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ρσξίο λα πέζεη.  

Καηά ηελ εβδνκάδα 10 Μαξηίνπ- 14 Μαξηίνπ επηθεληξσζήθακε ζηνλ φγδνν 

ππνζηφρν «Να αληηιακβάλεηαη θαη λα εθηειεί ηξεηο εληνιέο καδί». Μηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηφρεπε, θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ 

θαη ηελ ελφηεηα ηεο Αθνπζηηθήο κλήκεο. Εεηήζεθε απφ ην καζεηή, κε ηε ρξήζε κηαο 

πξφηαζεο, λα αλνίμεη ην ληνπιάπη, λα πάξεηο ηξεηο καξθαδφξνπο θαη λα ηνπο δψζεη ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ.  

Καηά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα, 17 Μαξηίνπ- 21 Μαξηίνπ επηθεληξσζήθακε ζηνλ 

έλαην ππνζηφρν «Να αληηιακβάλεηαη θαη λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ 

«αγαικαηάθηα αθνχλεηα»». Γηα ηνλ ππνζηφρν απηφ, ζρεδηάζηεθαλ δχν βήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίηεπμή ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηφρεπαλ, θπξίσο, 

ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ θαη ηελ ελφηεηα ηεο 

πγθέληξσζεο πξνζνρήο. ην πξψην βήκα, ν καζεηήο έιαβε κέξνο ζην νκαδηθφ παηρλίδη 

«αγαικαηάθηα αθνχλεηα» κε ηνλ ξφιν ηνπ παίθηε, ελψ ζην δεχηεξν βήκα κε ηνλ ξφιν 

ηνπ αξρεγνχ. Ο ηειεπηαίνο καο ππνζηφρνο ηαπηίζηεθε κε ην δηδαθηηθφ καο ζηφρν. 

Μεξηθά απφ ηα παηδαγσγηθά πιηθά θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ηα βηβιηνηεηξάδηα καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ Πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηεο Φπρνθηλεηηθφηεηαο, ησλ Ννεηηθψλ 

Ηθαλνηήησλ θαη ηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο  (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, 

& Μειάο, 2009), ππνινγηζηήο, δηαδίθηπν, εθηππσηήο/ πιαζηηθνπνηεηήο, 

πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο κε εηθφλεο, ράξηηλν παπνπηζφθνπην, βέιθηξνλ, άρξεζηα- 

θπζηθά πιηθά, θσηνγξαθηθή κεραλή, ρξψκαηα (καξθαδφξνη θ.α.), ξαδηφθσλν θ.ά. 

Κάπνηα απφ ηα παηδαγσγηθά πιηθά ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ απηνζρέδηα (βι. Δηθφλα 

1), δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην παπνπηζφθνπην ή νη πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο. Ο ζθνπφο πνπ 
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επηιέρζεθαλ ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθά κέζα, πεξηγξάθεηαη ζην γεγνλφο πσο 

ιεηηνπξγνχλ σο εληζρπηέο/ δηεπθνιπληέο γηα έλα παηδί κε απηηζκφ αιιά, επίζεο, έξρνληαη 

λα θαιχςνπλ θάπνηεο αλεπάξθεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ. Αθφκε, ηα 

παπνπηζφθνπηα, σο θαηλνηφκα εμεηδηθεπκέλε δηδαθηηθή πξνζζήθε, δηεπθνιχλεη ηε 

ρξήζε θαξηψλ, αληηθεηκέλσλ θαη πιηθψλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Με απηφ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δνκήζεη ηνλ νξηζκέλν ρψξν ηνπ 

θνπηηνχ, ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή  (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, 

Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009).  

 

           

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Παηδαγσγηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

 

Πεξηγξαθή εξγαιείωλ γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθώλ δεδνκέλωλ 

ρεηηθά κε ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εξγαιεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ΑΓΔΠΔΑ κε έκθαζε ην θείκελν ησλ 

θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κηα απφ ηηο ζπλήζεηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. Απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ 

πνπ ζηνρεχνπλ λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Αληαλαθινχλ θαηά κηα έλλνηα ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο κε κνξθή 

εξσηήζεσλ κε ζθνπφ νη ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

πιεξφηεηα ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πξνο κειέηε αληηθείκελν (Cohen & Manion, 

1994). ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ζην αθξηβέο ζέκα ηεο έξεπλαο. 

ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο απαληήζεηο ε θιίκαθα ηχπνπ 

Likert, ε νπνία ζεσξείηαη απιή ζηε δεκηνπξγία θαη είλαη ε πην δηαδεδνκέλε ζηηο 
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θνηλσληθέο θαη παηδαγσγηθέο έξεπλεο. ηφρνο ηεο είλαη ε κέηξεζε ζηάζεσλ θαη απφςεσλ 

ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο νπνίαο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κηα απφ ηηο δπλαηέο απαληήζεηο 

ζηαζεξήο κνξθήο ζε έλα ζχλνιν εξσηεκάησλ ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην πξνο κειέηε 

πξφβιεκα. Απνηειείηαη, ινηπφλ, απφ πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχληαη απφ κηα ζεηξά 

δπλεηηθψλ απαληήζεσλ. πλήζσο νη απαληήζεηο απηέο κπνξνχλ λα δνζνχλ κε ηε κνξθή 

κίαο θιίκαθαο πέληε ή επηά ζεκείσλ/επηινγψλ, πνπ ππνδειψλνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο κε ηελ πξφηαζε (Κφκεο, 2014).  

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, αξρηθά, ζπιιέγεη θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

φπσο είλαη ην θχιν ηνπ ζπκκεηέρνληα, ηελ ειηθία ηνπ, ηελ αθαδεκατθή ηνπ εθπαίδεπζε 

θαη ηα έηε ππεξεζίαο ηνπ. Γνκήζεθε ζε ηξεηο άμνλεο, ν θάζε έλαο εθ ησλ νπνίσλ 

εθπξνζσπνχζε ηηο εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο. Κάζε εξεπλεηηθή ππφζεζε πιαηζηψζεθε 

κε πέληε εξσηήζεηο φπνπ δφζεθαλ πέληε επηινγέο απαληήζεσλ: «πκθσλψ απφιπηα», 

«πκθσλψ», «Δίκαη νπδέηεξνο», «Γηαθσλψ» θαη «Γηαθσλψ απφιπηα». πλνςίδνληαο, 

δειαδή, ν ζπκκεηέρσλ θιήζεθε λα απαληήζεη δεθαπέληε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε 

βειηίσζε πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε 

απηηζκφ ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ, ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαζψο ζην θαηά πφζν ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ κπνξεί λα 

θαηαλνεζεί απφ παηδηά κηθξήο ειηθίαο ζε πξνγξάκκαηα  πξψηκεο παξέκβαζεο ζην 

Κέληξν Ζκέξαο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηγξάθεηαη κε ηε ρξήζε θαηαθαηηθψλ πξνηάζεσλ, αλά 

εξεπλεηηθή ππφζεζε. Γηα ηελ πξψηε ππφζεζε, ζρεηηθά κε ην αλ ε δηδαζθαιία θαλφλσλ 

παηρληδηνχ κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ καζεηή κε απηηζκφ» 

ηέζεθαλ ηα εμήο: Ζ δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε απηηζκφ βνεζά ηνλ 

καζεηή… «λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ πνπ βιέπεη», «ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ καζεηή κέζα ζην ρψξν», «λα αληηιεθζεί ηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ»,  

«λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ γηα νξηζκέλν ρξφλν» θαη «λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο 

απηνλνκίαο». 

Γηα ηε δεχηεξε ππφζεζε, ζρεηηθά κε ην αλ ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ κπνξεί 

λα βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ καζεηή κε απηηζκφ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, ηέζεθαλ ηα εμήο: Ζ δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε 
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απηηζκφ βνεζά ηνλ καζεηή… «λα βειηηψλεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ», 

«λα επηθνηλσλεί  κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ», «λα αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί θηιηθέο 

ζρέζεηο»,  «λα απνδέρεηαη ηνπο άιινπο» θαη «λα καζαίλεη λα δεηά βνήζεηα. 

Γηα ηελ ηξίηε ππφζεζε, κε ην αλ ηα πξνγξάκκαηα Πξψηκεο Παξέκβαζεο ζε Κέληξν 

Ζκέξαο κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ απφ παηδηά κηθξήο ειηθίαο, ηέζεθαλ ηα εμήο: Σα 

πξνγξάκκαηα Πξψηκεο Παξέκβαζεο ζε Κέληξν Ζκέξαο… «βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θαλφλσλ», «βνεζνχλ ηα παηδηά ζηελ εθκάζεζε 

εθηέιεζεο εληνιψλ», «πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ», 

«βνεζνχλ ηα παηδηά λα ζπγθεληξψλνληαη ζε απηφ πνπ θάλνπλ» θαη «πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο». 

Άιιν έλα εξγαιείν πνπ καο βνήζεζε ζηε ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΑΔ κε ηε ρξήζε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ ζπλνδεπκέλεο απφ 

εξσηεκαηνιφγην εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα ην ίδην ην παηδί. Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο 

απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ δηδαθηηθφ εξγαιείν γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ, ζεσξία πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, φπσο δηαπηζηψζακε ζηε ζεσξεηηθή 

αλαζθφπεζε. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ηελ έξεπλα ησλ Fisher θαη Haufe (2009), πνπ σο 

ζθνπφ είρε λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ελδπλακσζνχλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο καζεηψλ 

πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ είραλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνίεζαλ θνηλσληθέο ηζηνξίεο κε θείκελν θαη νπηηθή απεηθφληζε γηα λα δηδάμνπλ 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Μεηά απφ δψδεθα εβδνκάδεο παξαηεξήζεθε πσο νη καζεηέο ησλ 

δχν εκπιεθφκελσλ δαζθάισλ είραλ βειηίσζε ζην λα κνηξάδνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ θχθιν. 

Σα θείκελα εξγαζίαο (θνηλσληθέο ηζηνξίεο) πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ηελ παξνχζα 

έξεπλα ήηαλ ζε αξηζκφ πέληε θαη ε ζεκαηνινγία ηνπο βαζίζηεθε ζηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε δφκεζε ηνπ ζηνρεπκέλνπ αηνκηθνχ εληαμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, ήηαλ εληζρπκέλα κε ηέζζεξηο δηεπθνιπληέο (κε ηε κνξθή 

νπηηθνπνηήζεσλ) θάπνησλ ελλνηψλ θαη σο εληζρπηήο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα παηρλίδη 

θιίπεξ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην θείκελν εξγαζίαο είρε σο ηίηιν «Όηαλ παίδσ έλα 

παηρλίδη,  πξνζπαζψ λα είκαη ζπγθεληξσκέλνο», γξακκέλν ζε 85 ιέμεηο, ην δεχηεξν είρε 
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σο ηίηιν «Γηα πνην ιφγν ρξεηαδφκαζηε ηνπο θαλφλεο», γξακκέλν ζε 101 ιέμεηο, ην ηξίην 

είρε σο ηίηιν «Κάπνηεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλσ ηε ζεηξά κνπ», γξακκέλν ζε 85 

ιέμεηο, ην ηέηαξην είρε σο ηίηιν «Πψο παίδεηαη ην παηρλίδη «αγαικαηάθηα αθνχλεηα»» 

(απφ ηε ζέζε ηνπ αξρεγνχ) γξακκέλν ζε 86 ιέμεηο κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο power 

point θαη ηέινο ην πέκπηε έρεη σο ηίηιν «Πψο παίδεηαη ην παηρλίδη «αγαικαηάθηα 

αθνχλεηα»» (κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ) γξακκέλν ζε 84 ιέμεηο.  

Σα θείκελα δφζεθαλ ζε πέληε δηαθνξεηηθέο κέξεο κέζα ζην εκεξήζην πξφγξακκα, 

έλα θάζε θνξά: α)ζηελ αξρή ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο πξνεηνηκαζία, β)κέζα 

ζηε ξνή ηνπ  πξνγξάκκαηνο ζε  ηπραίν ρξφλν ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο γ)κεηά απφ κηα άιιε ηπραία δξαζηεξηφηεηα , δ) 

αθνχ έρεη πξνεγεζεί ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη ε)ζην 

ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έπεηηα, αμηνινγήζεθαλ κε ηέζζεξηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

(δηαηππσκέλεο ζε πξφηαζε 3-4 ιέμεσλ) νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ πνπ δφζεθαλ ζην 

καζεηή ήηαλ πνιιαπιέο (ηξεηο) έηζη ψζηε λα επηιέμεη ν καζεηήο απφ απηέο κία. Κάζε 

θνξά ε δηαδηθαζία απηή δελ μεπέξαζε ηα δεθαπέληε ιεπηά.  

 

Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Μεηαηξέπνληαο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζε εξεπλεηηθφ ζρέδην δε ζα κπνξνχζακε 

λα κελ αλαθέξνπκε ηα ηέζζεξα πην ζπλεζηζκέλα ζρέδηα ζην ρψξν ηεο έξεπλαο, ηα νπνία 

ζπκβάιινπλ ζηε ζπζζψξεπζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Οθείινπκε  λα αλαθέξνπκε 

πσο, ζχκθσλα κε ηνπο Αβξακίδε & Καιχβα (2006), ε επηινγή ελφο εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ έλαλ εξεπλεηή θαζψο επίζεο, φηη ίζσο είλαη 

πην απνηειεζκαηηθφ λα εθαξκφδνληαη φια αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, γεγνλφο πνπ 

πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Έηζη, αξρηθά έρνπκε ηελ «αλνηθηή/ δηεξεπλεηηθή έξεπλα», ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε 

εμεξεχλεζε κηαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ή ελφο θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ  θαη  έπεηηα, ηελ 

«πεξηγξαθηθή έξεπλα», ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο απεηθφληζε κηαο 

ζχγρξνλεο θαηάζηαζεο ή θαηλνκέλνπ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). ηελ παξνχζα 

κέιεηε, φπσο έρεη αλαθεξζεί δηεξεπλνχκε ην θαηλφκελν ηνπ απηηζκνχ, κέζα απφ ηε 

δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ, παξακέλνληαο αλνηθηνί ζε λέα επξήκαηα θαη εξκελείεο 
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θαη παξέρνληαο κηα ζρεηηθά νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

Χο ηξίηε επηινγή, νη Αβξακίδεο & Καιχβα (2006) αλαθέξνπλ ηελ «έξεπλα 

ζπζρέηηζεο», ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ θαη σο ηέηαξηε ηελ «πεηξακαηηθή έξεπλα», ζηφρνο ηεο νπνίαο 

είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρεηξηζκψλ ζε κηα εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. ηελ παξνχζα κειέηε ζπιιέρζεθαλ, φπσο αλαθέξζεθε, θαη πνζνηηθά 

δεδνκέλα απφ ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε ελήιηθεο εκπιεθφκελνπο κε ην παηδί ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο αιιά εμήρζεζαλ θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αηηηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

κεηαβιεηψλ,  χζηεξα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ θεηκέλσλ εξγαζίαο, πνπ σο ζθνπφ είραλ λα 

ειέγμνπκε αλ ήηαλ εθαξκφζηκνο θαη ξεαιηζηηθφο ν δηδαθηηθφο καο ζηφρνο.   

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά ζρέδηα 

ζηελ παξνχζα κειέηε ζπλδπαζηηθά, επηιέγνληαο λα θξαηήζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

θάζε ελφο θαη λα ηα εθαξκφζνπκε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

ηνπο πεξηνξηζκνχο κηαο έξεπλαο ζεκαληηθή ζέζε θαηέρνπλ ηα πεξί εζηθήο ζέκαηα. 

Καηά ηνπο Αβξακίδεο & Καιχβα (2006), ε εζηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ζηελ νπζία κηα 

ζηάζε θαη νη εξεπλεηέο νθείινπκε λα ζρεδηάδνπκε, λα δηεμάγνπκε θαη λα γλσζηνπνηνχκε 

ηηο έξεπλεο ζχκθσλα κε ηα αλαγλσξηζκέλα θξηηήξηα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη  

εζηθήο. Δπίζεο, αλαθέξνπλ πσο πξέπεη λα ππάξρεη ην απαξαίηεην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αμηνπξέπεηα αιιά θαη ηελ επεκεξία ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο πσο δελ είλαη θαζφινπ 

ζσζηφ λα θαηαζθεπάδνληαη ή λα παξαπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

δεκνζηνπνηνχληαη. 

ηα εζηθά δεηήκαηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ερεκχζεηα αιιά θαη ε αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Με ηνλ φξν «ερεκχζεηα» ελλνείηαη πσο ε ηαπηφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

είλαη γλσζηή ζηνλ εξεπλεηή αιιά δε δεκνζηνπνηείηαη, γηα απηφ ην ιφγν ζε έξεπλεο 

ζπλαληάκε γεληθέο πεξηγξαθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα «ηξία λεπηαγσγεία ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο». 

Δπηπξνζζέησο, γηα ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα γίλεη 

έλα είδνο ζπκθσλίαο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε νπνία λα δηεπθξηλίδεη ηε θχζε ηεο 

έξεπλαο θαζψο θαη ηηο φπνηεο επζχλεο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ. Αλ ηα άηνκα δελ είλαη ζε 
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ζέζε, ζχκθσλα κε ην λφκν, λα δψζνπλ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε, φπσο είλαη ηα αλήιηθα 

άηνκα ή ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηφηε ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη είηε λα παξάζρεη 

επαξθείο εμεγήζεηο, είηε λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνθνξηθή ζπγθεηάζεζή ηνπ είηε λα 

απνθνκίζνπλ ηελ θαηάιιειε άδεηα απφ έλα πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηε λνκηθή επζχλε  

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Σέινο, νθείινπκε λα αλαθέξνπκε θαη ηελ έλλνηα ηεο 

«εμαπάηεζεο» ζε κηα έξεπλα, ε νπνία είλαη θάπνηεο θνξέο ζεκηηή έηζη ψζηε λα επξήκαηα 

λα είλαη έγθπξα θαη αμηφπηζηα αιιά δε ζα πξέπεη λα αθνξά ζε πηπρέο πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα λα ιάβεη κέξνο ζηελ έξεπλα  

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Απνηειέζκαηα 

ην παξφλ θεθάιαην, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη πψο ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ έξρνληαη λα πιαηζηψζνπλ ηηο αξρηθέο εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, θπξίσο, ζηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο Λίζηεο 

Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ, νη αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο θαη νη βειηηψζεηο πνπ 

επηηεχρζεθαλ απφ ην καζεηή, αλαιχνληαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα εξεπλεηηθή ππφζεζε. 

Η δηδαζθαιία θαλόλσλ παηρληδηνύ ζε καζεηή κε απηηζκό, κπνξεί λα βειηηώζεη ηε 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ καζεηή. 

Μεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε απνδείρζεθε 

πσο ε εξεπλεηηθή καο ππφζεζε επαιεζεχεηαη επαξθψο. Απηφ απνδεηθλχεηαη αλ ιεθζνχλ 

ππφςε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία ηεο Μεζνδνινγίαο ηεο 

Παξαηήξεζεο, ηεο Παξέκβαζεο, ηεο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο, ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαζψο θαη ηεο Πεηξακαηηθήο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ εξγαζίαο. 

Ξεθηλψληαο απφ ηε Μεζνδνινγία ηεο Παξαηήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβνιέο ζηηο 

Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, ηνπ 

ΠΑΠΔΑ, ησλ Γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ Δηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

ηνπ ηξηαδηθνχ θάζκαηνο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ αλά πεξηνρή πνπ ππήξμε βειηίσζε, 

ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή, ελδηάκεζε θαη ηειηθή αμηνιφγεζε.  

ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο (βι. 

Γηάγξακκα 1), φπνπ δφζεθε δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα ζηηο Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο, ππήξμαλ 

ηνκείο κε κεγάιεο απνθιίζεηο θαη ηνκείο πνπ ν καζεηήο παξέκεηλε ζηε γξακκή βάζεο (Ά 

εμάκελν, Α’ ηάμεο Γεκνηηθνχ).  

ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηνπ Πξνθνξηθνχ Λφγνπ, ν καζεηήο ήηαλ θαη παξέκεηλε 

ζηε γξακκή βάζεο ηνπ, ηφζν ζηελ Αθξφαζε, φζν θαη ζηε ζπκκεηνρή ζην δηάινγν θαη 

ηελ έθθξαζε κε ζαθήλεηα. Απηφ ζεκεηψζεθε δηφηη ν καζεηήο ήηαλ ζε ζέζε λα αθνχεη 

θαη λα αληηιακβάλεηαη ζσζηά δηάθνξα ερεηηθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, λα 

αλαγλσξίδεη ήρνπο πνπ αθνχεη θαη λα εθηειεί απιέο εληνιέο πνπ αθνχεη, λα νλνκάδεη 

αληηθείκελα κέζα απφ νκαδηθά παηρλίδηα, λα αλαθνηλψλεη ηα λέα ηεο εκέξαο ζηνπο 
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ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηέινο, λα ζπλδέεη ιέμεηο, πξνηάζεηο θαη γεγνλφηα, θαζψο επίζεο, λα 

θάλεη ζσζηή ρξήζε ησλ ρξφλσλ θαη ησλ επηζέησλ.  

ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο Φπρνθηλεηηθφηεηαο, ν καζεηήο ήηαλ ζηε γξακκή 

βάζεο, ζηελ ελφηεηα ηεο Αδξήο θαη Λεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ζην ξπζκφ θαη ην ρξφλν αιιά 

θαη ηελ πιεπξίσζε. Απηφ ζεκεηψζεθε δηφηη ν ίδηνο ήηαλ ζε ζέζε λα εθηειεί κε αθξίβεηα 

θηλήζεηο γεληθήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, λα θηλεί φιν ηνπ ην ζψκα ή κέξε απηνχ 

αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, λα πξνζαλαηνιίδεηαη βησκαηηθά ζην ρψξν, λα 

εθηειεί δηαδξνκέο κε παηρλίδηα θαη δηάθνξα αληηθείκελα αιιά θαη λα θάλεη πξαγκαηηθέο 

δηαδξνκέο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν, επίζεο, ήηαλ ζε ζέζε λα αθνχεη ήρνπο κε ξπζκφ 

θαη λα εθηειεί θάπνηεο ξπζκηθέο θίλεζεηο, λα νξίδεη ρξνληθά ζεκεία ηεο εκέξαο, ηνπο 

κήλεο θηι θαη λα θαηαλνεί ρξνληθέο αιιεινπρίεο. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ πιεπξίσζε, ν 

καζεηήο ήηαλ ζε ζέζε λα νλνκάδεη θαη λα δείρλεη κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ ζε θσηνγξαθίεο 

θαζψο θαη λα δηαθξίλεη ην δεμί απφ αξηζηεξφ κέζα απφ παηρλίδηα.  

Ζ θαηάθηεζε θαη δηαηήξεζε ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ, βνήζεζαλ ην καζεηή λα 

θαηαλνήζεη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ δεηήζεθαλ λα πινπνηήζεη κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, ν νπνίεο βνήζεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ βειηίσζε ζε άιιεο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο. 

 Ζ ελφηεηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απνθιίζεηο ηεο ηάμεο ησλ δχν εμακήλσλ θάησ απφ 

ηε γξακκή βάζεο, θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, ήηαλ απηή ηνπ «Πξνζαλαηνιηζκνχ». 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καζεηήο θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, αληηκεηψπηδε κεγάιε 

δπζθνιία ζην λα νξίζεη ηε ζέζε ηνπ ζην ρψξν αιιά θαη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε απηφλ κε 

ηε βνήζεηα αληηθεηκέλσλ, αλ δελ ήηαλ ν ίδηνο ζπγθεληξσκέλνο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη 

πσο δπζθνιεπφηαλ πάξα πνιχ λα πεξπαηά πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο, κε ή ρσξίο 

εκπφδηα, λα θάλεη θνπηζφ (ελφηεηα Πιεπξίσζεο), λα πηάλεη ηελ κπάια θ.α. θαζψο 

επίζεο, λα θπθινθνξεί ζην δξφκν ηεξψληαο ηνλ Κ.Ο.Κ., λα θπθινθνξεί ζε ζνχπεξ 

κάξθεη αιιά θαη λα βηψλεη δηαδξνκέο ζην γξαθηθφ ρψξν, ελψ είρε ζρεηηθή άλεζε ζηε 

κεηαθίλεζή ηνπ ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ εκέξαο. Αξθεηέο θνξέο 

μερλνχζε λα ηαθηνπνηήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα θαη δπζθνιεπφηαλ λα παίμεη 

παηρλίδηα πξνζαλαηνιηζκνχ. Σέινο, κεγάιε δπζθνιία ππήξρε ζηελ εθηέιεζε 

κνπζηθνρνξεπηηθψλ θηλήζεσλ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν, φπνπ ρξεηαδφηαλ λα θάλεη 
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θηλήζεηο κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο. ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο απφ ηελ 

αξρηθή (31/11/2013) αμηνιφγεζε ζηελ ηειηθή (21/3/2014), παξαηεξήζεθε βειηίσζε ελφο 

εμακήλνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, πνπ δνκήζεθε ζηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Απηφ θάλεθε απφ ην γεγνλφο 

φηη ν καζεηήο θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη αξθεηέο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δεμηφηεηεο, 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ φπνπ δφζεθε δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηε πγθέληξσζε Πξνζνρήο. 

ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ, ε νπνία απνηέιεζε θαη ηελ 

δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα, ν καζεηήο παξνπζίαδε απνθιίζεηο ηξηψλ εμακήλσλ ζηελ 

αξρηθή αμηνιφγεζε ηεο ελφηεηαο ηεο πγθέληξσζεο πξνζνρήο, ελψ ζηηο ππφινηπεο 

ελφηεηεο ήηαλ ζηε γξακκή βάζεο. ρεηηθά κε ηελ νπηηθή, ηελ αθνπζηηθή θαη ηελ 

εξγαδφκελε κλήκε θαζψο θαη κε ην ζπιινγηζκφ θαη ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε ν 

καζεηήο, παξαηήξεζεθε, πσο ήηαλ ζηε γξακκή βάζεο. Απηφ ζεκεηψζεθε δηφηη ν ίδηνο 

ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκάηαη αληηθείκελα, πξφζσπα ή γεγνλφηα πνπ είδε, λα ζπκάηαη φ,ηη 

αθνχεη, λα επαλαιακβάλεη νλφκαηα, ιέμεηο ή αξηζκνχο πνπ άθνπζε, λα ρξεζηκνπνηεί ηα 

παξαπάλσ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, θαζψο επίζεο, λα ηαμηλνκεί θαη δηαηάζζεη δηάθνξα 

αληηθείκελα κε βάζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην θαη λα θάλεη ζπιινγηζκνχο βάδνληαο 

ζε ινγηθή ζεηξά εηθφλεο ή δξαζηεξηφηεηεο 

ρεηηθά κε ηελ ελφηεηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ νη απνθιίζεηο, θαηά ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε, ν καζεηήο δπζθνιεπφηαλ λα αληηιεθζεί θαη λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζε απηφ πνπ έβιεπε, παξνπζηάδνληαο δηάζπαζε πξνζνρήο ή θάπνηεο θνξέο 

ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο, φπσο λα θιείλεη ηα κάηηα ηνπ. Δπίζεο,  δπζθνιεπφηαλ λα 

ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ φηαλ πεξπαηνχζε ζην δξφκν (π.ρ. εζηίαδε ζε εξεζίζκαηα 

φπσο ε αθίζα ζε κηα θνιψλα θαη φρη ζηε δηαβαζε πεδψλ) θαη λα ζπγθεληξσζεί ζην 

ληχζηκν θαη ζην πιχζηκν ρεξηψλ. Μεγάιε δπζθνιία εληνπίζηεθε ζηε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο φηαλ έπαηδε παηρλίδηα, θπξίσο νκαδηθά. Παξαηεξήζεθε πσο ν καζεηήο 

δπζθνιεπφηαλ ηφζν λα αληηιεθζεί ηνπο θαλφλεο φζν θαη λα ηνπο εθαξκφζεη, 

πξνζαξκφδνληαο ην παηρλίδη ζηα δηθά ηνπ δεδνκέλα (π.ρ. έκελε ακέηνρνο ή έθαλε 

κεκσλνκέλα θάηη πνπ ηνλ ηθαλνπνηνχζε ηδηαίηεξα). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ παξαηεξήζεθε βειηίσζε δχν εμακήλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, 
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δείρλνληαο πσο ν καζεηήο θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ 

δεμηφηεηεο. Απηφ απνδεηθλχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δνκήζεθαλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζεηή. 

Σέινο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο, παξαηεξήζεθε 

απφθιηζε ελφο εμακήλνπ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηελ ελφηεηα ηνπ 

Απηνζπλαηζζήκαηνο, ελψ θακία απφθιηζε δελ θαηαγξάθεθε ζηηο ελφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Δλδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη ηε πλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Ο καζεηήο 

ήηαλ ζε ζέζε λα ξσηάεη θάπνηεο θνξέο φηαλ έρεη απνξίεο, λα αλαθαιχπηεη θαηλνχξηα 

πξφζσπα θαη πξάγκαηα θαη λα θξνληίδεη ην πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο, λα ζπλεξγαδέηαη 

κε πξφζσπα εληφο θαη εθηφο νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ θαη λα γλσξίδεη άιια παηδηά. Ζ 

απφθιηζε ζηελ πεξηνρή ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ζα αλαιπζεί ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε δεχηεξε ππφζεζε, ιφγσ πεξηερνκέλνπ, σζηφζν, ε βειηίσζε ζηνλ 

ηνκέα απηφ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηδαζθαιία θαλφλσλ θαη ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, 

εθφζνλ ν καζεηήο βειηηψλνληαο ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ, θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, 

είρε ηελ επθαηξία λα κεηψζεη εξεζίζκαηα πνπ ηνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή θαη ηνλ θάλνπλ 

λα δπζθνιεχεηαη ζηε ζπκκεηνρή νκαδηθψλ παηρληδηψλ. 

ηηο ΛΔΒΓ ηνπ ΠΑΠΔΑ (βι. Γηάγξακκα 3), ν καζεηήο ήηαλ ζηε γξακκή βάζεο ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ, εθηφο απφ ηελ ελφηεηα ηεο 

Καηαλφεζεο ηεο πεξηνρήο ησλ Βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ ελφηεηα ηεο 

Κνηλσληθήο πκπεξηθνξάο ηεο πεξηνρήο ησλ Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ, φπνπ παξνπζίαζε 

απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ ακθφηεξα θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε (13/11/2013), θαη γηα 

ην ιφγν απηφ δφζεθε δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα. 

ηηο πεξηνρέο ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, ησλ Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηεο Πξνεπαγγεικαηηθήο Δηνηκφηεηαο, ινηπφλ, δε ζεκεηψζεθε θάπνηα απφθιηζε απφ 

ηε γξακκή βάζεο, ιφγσ ηνπ φηη ν καζεηήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο είρε θαηαθηήζεη ηνπο 

κεραληζκνχο αλάγλσζεο, γξαθήο θαη ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο, ήηαλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απηνλνκίαο, φληαο παηδί πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ήηαλ ζε 

ζέζε λα ληψζεη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο, θαηλφηαλ πσο 

είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ελψ είρε πξνζαλαηνιηζηεί 
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επαγγεικαηηθά, εθφζνλ είρε εθθξάζεη πσο ζέιεη λα γίλεη θηελίαηξνο φηαλ κεγαιψζεη, 

ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπ αγάπεο ζηνπο ζθχινπο. 

Γηα ηελ πξψηε καο ππφζεζε, αμίδεη λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε βειηίσζε πνπ 

ππήξμε ζηελ ελφηεηα ηεο Καηαλφεζεο, ε νπνία ζρεηίζηεθε άκεζα κε ηε πγθέληξσζε 

πξνζνρήο ηνπ καζεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καζεηήο αληηκεηψπηδε κεγάιεο δπζθνιίεο 

ζηελ θαηαλφεζε λέσλ εξεζηζκάησλ, είηε απηά ήηαλ νπηηθά είηε αθνπζηηθά. Υξεηαδφηαλ 

λα αθνχζεη πάλσ απφ κηα θνξά ή κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, έλαλ θαλφλα, κηα νδεγία ή 

κηα κηθξή ηζηνξία, γηα λα κπνξέζεη λα ηελ θαηαλνήζεη. Δπίζεο, δπζθνιεπφηαλ λα ιάβεη 

κέξνο ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο, είηε απηή είρε λα θάλεη κε θαηαζηάζεηο ξνπηίλαο είηε κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλα παηρλίδη. Παξαηεξήζεθε κάιηζηα, πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζε απηνχο ηνπ ηνκείο εμαξηήζεθε αξθεηέο θνξέο απφ ηελ χπαξμε ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο ηνπ καζεηή. ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε (21/3/2014) παξαηεξήζεθε βειηίσζε δχν 

εμακήλσλ, γεγνλφο πνπ επηηεχρζεθε απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. Οη απνθιίζεηο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Κνηλσληθήο πκπεξηθνξάο, νη νπνίεο είραλ ηελ είραλ ηελ ίδηα πνξεία, 

αλαιχνληαη παξαθάησ ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεχηεξε ππφζεζε 

ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

ηηο ΛΔΒΓ ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (βι. Γηάγξακκα 3), ζηελ πεξηνρή 

ησλ Γεμηνηήησλ ηεο Γιψζζαο, ν καζεηήο ήηαλ ζηε γξακκή βάζεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε 

γξαθή, φπσο είδακε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ΛΔΒΓ, σζηφζν, φπσο ήηαλ αλακελφκελν νη 

δπζθνιίεο ζην θνκκάηη ηεο Καηαλφεζεο, επεξέαζαλ θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα, 

ζεκεηψλνληαο ηξία εμάκελα απφθιηζε θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ν καζεηήο βειηηψζεθε θαηά δχν εμάκελα ζην θνκκάηη ηεο 

Καηαλφεζεο, ην νπνίν είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, εθφζνλ ε 

ζπγθέληξσζε απνηειεί πξναπαηηνχκελν ζηνηρείν γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο έλα λέν 

εξέζηζκα. ηηο δεμηφηεηεο ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, ζεκεηψλεηαη έλα εμάκελν 

απφθιηζε θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, ζηελ Φπρνθηλεηηθφηεηα, ζηηο Ννεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο θαη ζηε πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε ηνπ καζεηή σο απφξξνηα ηνπ κέζνπ 

φξνπ πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ειέγρζεθαλ ζηελ πξψηε ΛΔΒΓ, πνπ 

παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ. Μεηά, ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ν καζεηήο 



76 
 

ζεκείσζε ηελ πξναλαθεξζείζα βειηίσζε, γεγνλφο πνπ επηηεχρζεθε έρνληαο σο ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαλφλσλ παηρληδηνχ.  

ρεηηθά κε ηηο Γεμηφηεηεο ζηα Μαζεκαηηθά, ν καζεηήο ήηαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν ζηηο πξάμεηο θαη ηνπο αξηζκνχο, αιιά ζεκείσζε δχν εμάκελα απφθιηζε θάησ 

απφ ηε γξακκή βάζεο ζηελ Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Ο 

καζεηήο δπζθνιεπφηαλ πάξα πνιχ λα βάιεη ζε κηα ηάμε ηα δεδνκέλα ελφο πξνβιήκαηνο 

θαη λα νξηνζεηήζεη ηα δεηνχκελα. Αξθεηέο θνξέο εζηίαδε ζε ιάζνο δεδνκέλα, αλ δελ είρε 

θαηαθέξεη λα παξακείλεη ζπγθεληξσκέλνο θαη ρξεηαδφηαλ έλα παξάδεηγκα γηα λα 

ζπλερίζεη. Βειηηψλνληαο, φκσο, ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ, κέζσ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, 

θαηάθεξε αιιειέλδεηα λα βειηησζεί θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη κε ηε βειηίσζε ηνπ ελφο εμακήλνπ θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Σέινο, 

ζρεηηθά κε ηηο Γεμηφηεηεο πκπεξηθνξάο, ζεκεηψζεθε απφθιηζε δχν εμακήλσλ θάησ απφ 

ηε γξακκή βάζεο ζηηο Αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ελψ ζηηο 

Παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ππήξμε ζηε γξακκή βάζεο. Καηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, 

ζεκεηψζεθε βειηίσζε ελφο εμακήλνπ, ζηνηρείν πνπ ζα αλαιπζεί ζηα εξεπλεηηθέ 

δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε. Παξφια απηά, επαγσγηθά 

ζπλδέεηαη θαη κε ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, δηφηη ζην ζπγθεθξηκέλν καζεηή, είρε 

παξαηεξεζεί πσο νη ζπκπεξηθνξέο απηέο απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ εξέζηζκα απφζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο ηνπ, νπφηε ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο θαηά κηα έλλνηα 

ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή ππφζεζε. 

Σα ηειεπηαία δεδνκέλα απηή ηεο κνξθήο έξρνληαη απφ ηηο ΛΔΒΓ ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ζην Σξηαδηθφ θάζκα ηνπ απηηζκνχ (βι. Γηάγξακκα 4), φπνπ δηδαθηηθή 

πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηηο Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Καλφλεο.  

ηελ πεξηνρή ηεο Δπηθνηλσλίαο, δε ζεκεηψζεθε απφθιηζε ζηελ ελφηεηα «Υσξίο 

πξνθνξηθφ ιφγν», ζηνλ Λεηηνπξγηθφ πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν θαζψο θαη ζηελ Έθθξαζε κε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. εκεηψζεθε απφθιηζε δχν εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή 

βάζεο, ζηελ ελφηεηα ηεο πκκεηνρήο ζην δηάινγν. Απηφ ην δεδνκέλν έξρεηαη ζε 

αληίζεζε, βέβαηα, κε ηε κεδεληθή απφθιηζε ησλ ΛΔΒΓ ηεο Μαζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν καζεηήο δελ αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο ζην λα νλνκάζεη πξφζσπα ή 

αληηθείκελα αιιά λα ιάβεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζε έλα δηάινγν. Ο καζεηήο, αλ δελ ήηαλ 
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ζπγθεληξσκέλνο, δπζθνιεπφηαλ αξθεηά λα γίλεη ελεξγφο ζπκκεηέρσλ, θάλνληαο 

εξσηήζεηο θαη απαληψληαο ή λα μεθηλήζεη θαη λα ηειεηψζεη ν ίδηνο έλα δηάινγν. Μεηά ηε 

δηδαθηηθή καο παξέκβαζε θαη ην ΑΓΔΠΔΑΔ, ζεκεηψζεθε βειηίσζε δχν εμακήλσλ, 

φπνπ ν καζεηήο θαηέθεξε κε κηθξή παξφηξπλζε λα ζπκκεηέρεη ζε έλαλ δηάινγν κε 

πεξηερφκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη άκεζα, κέλνληαο ζπγθεληξσκέλνο. 

ηελ πεξηνρή ησλ Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ, βξηζθφηαλ ζηε γξακκή βάζεο ζηελ 

ελφηεηα ηεο Πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο, ελψ ήηαλ έλα εμάκελν θάησ απφ ηε γξακκή 

βάζεο ζηελ ελφηεηα ηεο Δγγχηεηαο, ηεο Βιεκκαηηθήο επαθήο, ηεο Παξάιιειεο 

Γξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο Ακνηβαηφηεηαο- Μνηξάζκαηνο, θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, 

ελψ παξαηεξήζεθε βειηίσζε ελφο θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, δεμηφηεηεο πνπ 

εμαξηψληαη αξθεηά απφ ηελ χπαξμε ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο. Γχν εμάκελα θάησ απφ ηε 

γξακκή βάζεο ήηαλ ζηελ Κνηλσληθή αληαπφθξηζε, ηελ Κνηλσληθή πξσηνβνπιία θαη ηελ 

Δλαιιαγή εηξάο θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, ελψ θαηά ηελ ηειηθή ν καζεηήο 

θαηάθεξε λα θηάζεη ηε γξακκή βάζεο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, 

βειηηψλνληαο ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο. ηελ ελφηεηα ησλ Καλφλσλ, 

παξνπζηάζηεθε απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, θαηά ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε, ελψ θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ ν καζεηήο θαηάθεξε λα βξίζθεηαη ζηε γξακκή βάζεο. Οη θαλφλεο 

απνηεινχλ θεληξηθφ άμνλα ηεο παξνχζαο κειέηεο, αιιά ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ πεξί ζπλεξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε, ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ. Οθείινπκε, σζηφζν, λα αλαθέξνπκε πσο ε εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε κε δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα ηε πγθέληξσζε πξνζνρήο, θαηάθεξε λα 

βειηηψζεη θαη απηή ηελ αλαπηπμηαθή δεμηφηεηα ηνπ καζεηή, βνεζψληαο ζηελ 

επαιήζεπζε ηεο πξψηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο.  

Απφ ηελ πεξηνρή ηεο θέςεο- Φαληαζίαο, ν καζεηήο ζεκείσζε απφθιηζε δχν 

εμακήλσλ ζηηο Δκκνλέο θαη ζηελ Ηδενιεπηηθή ζθέςε, ελφο εμακήλνπ ζηηο ζηεξενηππηθέο 

θηλήζεηο θαη θακία ζηα Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα. ην θνκκάηη ησλ Δκκνλψλ θαη ηεο 

Ηδενιεπηηθήο ζθέςεο, ζεκείσζε βειηίσζε θηάλνληαο ζηε γξακκή βάζεο γεγνλφο πνπ 

επηηεχρζεθε απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ κε δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα ηε 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, φπσο επίζεο θαη ε βειηίσζε ελφο εμακήλνπ ζηηο ηεξενηππηθέο 
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θηλήζεηο. Βειηηψλνληαο απηέο ηηο πεξηνρέο, ν καζεηήο έκαζε έζησ δεηιά, λα δηαρεηξίδεηαη 

θάπνηα ζηνηρεία πνπ ηνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή, γηα παξάδεηγκα κηα εκκνλή, κέλνληαο 

πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσκέλνο ζε έλα παηρλίδη. 

 

 

Διάγραμμα 1 

 Γξαθηθή παξάζηαζεο Ληζηώλ Διέγρνπ Βαζηθώλ Γεμηνηήησλ γηα ηε Μαζεζηαθή Δηνηκόηεηα ηνπ 

καζεηή κειέηεο πεξίπησζεο. 
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Διάγραμμα 2  

Γξαθηθή παξάζηαζεο Ληζηώλ Διέγρνπ Βαζηθώλ Γεμηνηήησλ γηα ηηο Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

ηνπ καζεηή κειέηεο πεξίπησζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνηνηηθά δεδνκέλα, σζηφζν, πξνθχπηνπλ θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο 

Μεζνδνινγίαο, αιιά θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην Έληππν 

Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο, κέζσ ηεο Μεζνδνινγίαο ηεο Παξέκβαζεο. ηελ παξνχζα 

δηδαθηηθή παξέκβαζε, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν δηδαθηηθφο καο ζηφρνο ήηαλ ην παηδί 

«Να αληηιακβάλεηαη θαη λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ «αγαικαηάθηα 

αθνχλεηα». Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

θαη παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δηαθνξνπνηψληαο έηζη ην εηήζην, 

κεληαίν θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα, θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ 

ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη ηελ εηεξνπαξαηήξεζε. 

Καηά ηελ εβδνκάδα 20- 24 Ηαλνπαξίνπ, ν ππνζηφρνο ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ ήηαλ ν 

καζεηήο «Να αληηιακβάλεηαη φηη ε επηινγή ηεο πιεηνςεθίαο είλαη επηινγή ηεο νκάδαο» . 

Δπζχλνπηα, αλαθέξεηαη πσο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα δεηήζεθε ζην καζεηή λα επηιέμεη ην 

νκαδηθφ παηρλίδη ηεο επηινγήο ηνπ κε ηε ρξήζε νπηηθνπνηεκέλσλ θαξηψλ, ζηνρεχνληαο, 
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θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ελφηεηα ηεο πγθέληξσζεο Πξνζνρήο. Ζ δξαζηεξηφηεηα θχιεζε νκαιά θαη ν καζεηήο 

θαηάθεξε λα αληαπεμέιζεη, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα γίλεη θάπνηα επηπιένλ δηαθνξνπνίεζε 

θαη ρσξίο βνήζεηα. ρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απηνπαξαηήξεζε, 

αμίδεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψζεθε, ν καζεηήο 

έλησζε ηδηαίηεξα ραξνχκελνο πνπ ηα θαηάθεξε λα ηελ νινθιεξψζεη, ελψ απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ Δληχπνπ Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο θαηαγξάθεθε πσο δήηεζε απφ 

κφλνο ηνπ ιεθηηθή επηβξάβεπζε, ιέγνληαο «Δίδεο πνπ ηα θαηάθεξα;». Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα βνήζεζε ην καζεηή λα ζπγθεληξσζεί ζε απηφ πνπ 

βιέπεη θαη γηα νξηζκέλν ρξφλν, θαζψο επίζεο, λα αληηιεθζεί ηε δηαδηθαζία ηεο 

ςεθνθνξίαο σο κέζν επηινγήο ελφο παηρληδηνχ. 

Καηά ηελ εβδνκάδα 3-7 Φεβξνπαξίνπ, ν ππνζηφρνο ήηαλ ν καζεηήο «Να 

αληηιακβάλεηαη θαη λα αθνχεη ηνλ αξρεγφ ρσξίο λα κηιά» θαη κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηφρεπε, επίζεο θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα ηεο πγθέληξσζεο Πξνζνρήο. Εεηήζεθε απφ ην καζεηή λα 

αθνχζεη ηνλ αξρεγφ, ρσξίο λα κηιήζεη, θαη λα βξεη ην αληηθείκελν πνπ ηνπ πεξηέγξαθε, 

ην νπνίν ππήξρε ζην ρψξν. Ζ δξαζηεξηφηεηα θχιεζε νκαιά θαη ν καζεηήο ππήξμε 

ζπλεξγάζηκνο θαη νινθιήξσζε ηε δξαζηεξηφηεηα ρσξίο βνήζεηα. ρεηηθά κε ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απηνπαξαηήξεζε ν καζεηήο έλησζε 

ηδηαίηεξα ραξνχκελνο πνπ θαηάθεξε λα αληηιεθζεί ην ππν πεξηγξαθή αληηθείκελν θαη λα 

ην εληνπίζεη κέζα ζην ρψξν, ελψ απφ ηελ εηεξνπαξαηήξεζε, θαηαγξάθεθε έληνλε 

ζέιεζε ηνπ καζεηή γηα επηπιένλ δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα βνήζεζε ην καζεηή λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

γηα νξηζκέλν ρξφλν, λα αληηιεθζεί ηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ, λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο 

απηνλνκίαο αιιά θαη λα πξνζαλαηνιηζηεί κέζα ζην ρψξν. 

Καηά ηελ εβδνκάδα 10- 14 Φεβξνπαξίνπ, ν ππνζηφρνο ήηαλ ν καζεηήο «Να 

αληηιακβάλεηαη θαη λα θάλεη ηηο θηλήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε «κέξα» θαη ηε «λχρηα»». 

Μηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθε ήηαλ έλα θχιιν εξγαζίαο  (Δηθφλα 2) κε 

αληηζηνίρηζε εηθφλσλ, ην νπνίν θιήζεθε ν καζεηήο λα ζπκπιεξψζεη. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

κεηαμχ άιισλ ζηφρεπε, θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ 
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θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα ηεο Λνγηθνκαζεκαηηθήο θέςεο. Ο καζεηήο 

θαηάθεξε λα θάλεη ζσζηά ην θχιιν εξγαζίαο, ρσξίο θάπνηα βνήζεηα. Με ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ ηεο απηνπαξαηήξεζεο, θαηαγξάθεθε ηδηαίηεξε επραξίζηεζε ηνπ καζεηή πνπ 

ζα έθαλε έλα θχιιν εξγαζίαο, πνπ ήηαλ κφλν γηα ηνλ ίδην, θαη ην έλησζε πσο ηα πήγε 

θαιά, ελψ κέζσ ηεο εηεξνπαξαηήξεζεο θαηαγξάθεθε ζην Έληππν Γηδαθηηθήο 

Αιιειεπίδξαζεο, ε αλάγθε ηνπ καζεηή γηα αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αιιειεπίδξαζεο κε ηελ 

εξεπλήηξηα, δεηψληαο λα πξαγκαηνπνηεζεί επηπιένλ δξαζηεξηφηεηα, πέξα απφ απηή. 

Καηά ηελ εβδνκάδα 10- 14 Μαξηίνπ επηθεληξσζήθακε ζηνλ ππνζηφρν «Να 

αληηιακβάλεηαη θαη λα εθηειεί ηξεηο εληνιέο καδί». Μηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ ζηελ ηξίηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ θαη εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηέηαξηε, 

ζηφρεπε, θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα ηεο Αθνπζηηθήο κλήκεο. Εεηήζεθε απφ ην καζεηή λα 

εθηειέζεη ηελ εμήο εληνιή: «Άλνημε ην ληνπιάπη, πάξε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο καξθαδφξνπο 

θαη δψζ’ ηνπο ζηα παηδηά». Ο καζεηήο θαηέθεξε λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηελ 

παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα, κε κηθξή βνήζεηα, ε νπνία πεξηνξίζηεθε ζηελ ππελζχκηζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ. ην εξγαιείν ηεο απηνπαξαηήξεζεο θαηαγξάθεθε κηθξή 

ακεραλία ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ ζσζηψλ καξθαδφξσλ, ελψ ζε απηφ ηεο 

εηεξνπαξαηήξεζεο ζεκεηψζεθε αλάγθε γηα επηβεβαίσζε, ηελ νπνία εμέθξαζε ιεθηηθά. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα βνήζεζε ην καζεηή λα ζπγθεληξσζεί ζε 

απηφ πνπ έβιεπε, λα ζπγθξαηήζεη κηα νδεγία πνπ θάπνηνο ηνπ είπε θσλαρηά θαζψο θαη 

λα πξνζαλαηνιηζηεί ζην ρψξν, αλαδεηψληαο ην ρψξν φπνπ απνζεθεχνληαλ νη 

καξθαδφξνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 

Φύιιν εξγαζίαο κε αληηζηνίρεζε εηθόλσλ ζρεηηθά κε θαλόλεο παηρληδηνύ 

 

ρεηηθά κε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ θεηκέλσλ εξγαζίαο, ε επαιήζεπζε ηεο πξψηεο εξεπλεηηθήο 

ππφζεζεο, βαζίδεηαη ζηα εμήο: 

Όζνλ αθνξά ζηα εξσηεκαηνιφγηα, νη πέληε πξψηεο εξσηήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζρεηίδνληαλ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηελ επηξξνή ηεο δηδαζθαιίαο 

παηρληδηψλ ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ελφο καζεηή κε απηηζκφ, βαζίζηεθαλ, δειαδή, 

ζηελ πξψηε καο ππφζεζε. Απφ ηνπο είθνζη εκπιεθφκελνπο κε ην παηδί, ελήιηθεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ην 58% ππνζηήξημε πσο «πκθσλεί απφιπηα» θαη ην 29% πσο 

«πκθσλεί» κε ηελ παξαδνρή φηη ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε 

απηηζκφ, κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ καζεηή, ελψ ην ππφινηπν 

13% παξακέλεη νπδέηεξν (βι. Γξάθεκα 1).  
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Γράφημα 1 

Οκαδνπνηεκέλεο απαληήζεηο γηα ηελ πξώηε εξεπλεηηθή ππόζεζε. 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ε δηδαζθαιία θαλφλσλ 

παηρληδηνχ βνεζά έλα παηδί κε απηηζκφ λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ πνπ 

βιέπεη, ην 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε «πκθσλψ απφιπηα», ην 30% απάληεζε 

«πκθσλψ» θαη  ελψ ην ππφινηπν 20% δήισζαλ «Οπδέηεξνη» ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνρή. ηε δεχηεξε εξψηεζε, ζρεηηθά κε ην αλ ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ 

βνεζά έλα παηδί κε απηηζκφ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζην ρψξν, ην 45% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απάληεζε «πκθσλψ απφιπηα», ην 40% απάληεζε «πκθσλψ» ελψ ην 

ππφινηπν 15% δήισζαλ «Οπδέηεξνη» ζηελ παξαπάλσ παξαδνρή. ηελ ηξίηε εξψηεζε, 

ζρεηηθά κε ην αλ ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ βνεζά έλα παηδί κε απηηζκφ λα 

αληηιακβάλεηαη ηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ, ην 85% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε «πκθσλψ 

απφιπηα», ην 10% απάληεζε «πκθσλψ» ελψ έλα 5% δήισζαλ «Οπδέηεξνη». ηελ 

ηέηαξηε εξψηεζε, ζρεηηθά κε ην αλ ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ βνεζά έλα παηδί κε 

απηηζκφ λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ γηα νξηζκέλν ρξφλν, απάληεζε πσο 

«πκθσλεί απφιπηα» ην 60%, πσο «πκθσλεί» ην 30% ελψ ην ππφινηπν 10% πσο είλαη 

«Οπδέηεξνη». Σέινο, ζηελ πέκπηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ε δηδαζθαιία θαλφλσλ 

παηρληδηνχ βνεζά έλα παηδί κε απηηζκφ λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο απηνλνκίαο, ην 50% ησλ 

58%
29%

13%

0%

"Ζ δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε 

απηηζκφ, κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ 

καζεηή."

"Συμφωνώ απόλυτα"

"Συμφωνώ"

"Είμαι ουδζτερος"

"Διαφωνώ"/ "Διαφωνώ 
απόλυτα"



84 
 

ζπκκεηερφλησλ απάληεζε «πκθσλψ απφιπηα», ην 35% απάληεζε «πκθσλψ» θαη νη 

ππφινηπνη πσο παξακέλνπλ «Οπδέηεξνη» ζε πνζνζηφ 15%. 

Σα ηειεπηαία εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ έξρνληαη λα επαιεζεχζνπλ ηελ πξψηε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ καζεηή κειέηε πεξίπησζεο ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα ηα πεηξακαηηθά θείκελα εξγαζίαο. Οη θνηλσληθέο 

ηζηνξίεο είραλ ηίηιν «Όηαλ παίδσ έλα παηρλίδη,  πξνζπαζψ λα είκαη ζπγθεληξσκέλνο», 

«Γηα πνην ιφγν ρξεηαδφκαζηε ηνπο θαλφλεο» θαη «Κάπνηεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλσ 

ηε ζεηξά κνπ», ελψ ζπλνδεχνληαλ απφ ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο έθαζηε. Οη 

εξσηήζεηο εζηίαδαλ ζηε ζεκαηνινγία ηεο θάζε ηζηνξίαο θαη έδηλαλ ηξεηο πηζαλέο 

απαληήζεηο ζε θάζε εξψηεζε. Με βάζε ηα πνζνηηθά επξήκαηα βξέζεθε φηη ν καζεηήο  

απάληεζε ζσζηά θαη ζηηο ελλέα, ζπλνιηθά, εξσηήζεηο ζηα ηξία πξψηα θείκελα εξγαζίαο. 

Απηφ καο απνδεηθλχεη πσο ν καζεηήο έρεη θαηαλνήζεη πσο ε χπαξμε ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο ζε έλα παηρλίδη πξνθαιεί επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, φηη νη θαλφλεο είλαη 

ρξήζηκνη θαη βνεζνχλ ηνλ παίθηε λα κελ κπεξδεχεηαη ζηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ θαη πσο ε 

αλακνλή ζηε ζεηξά είλαη ζεκαληηθή ζε έλα παηρλίδη ή ζε έλα δηάινγν. 

Η δηδαζθαιία θαλόλσλ παηρληδηνύ ζε παηδί κε απηηζκό, κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπ παηδηνύ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

Μεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ δεχηεξε ππφζεζε απνδείρζεθε 

πσο ε εξεπλεηηθή καο ππφζεζε επαιεζεχεηαη επαξθψο. Απηφ απνδεηθλχεηαη αλ ιεθζνχλ 

ππφςε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία ηεο Μεζνδνινγίαο ηεο 

Παξαηήξεζεο, ηεο Παξέκβαζεο, ηεο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο, ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαζψο θαη ηεο Πεηξακαηηθήο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ εξγαζίαο. 

Ξεθηλψληαο, πάιη, απφ ηε Μεζνδνινγία ηεο Παξαηήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) ηεο Μαζεζηαθήο 

Δηνηκφηεηαο, ηνπ ΠΑΠΔΑ, ησλ Γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ Δηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ηνπ ηξηαδηθνχ θάζκαηνο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ αλά πεξηνρή 

πνπ ππήξμε βειηίσζε, ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή, ελδηάκεζε θαη ηειηθή αμηνιφγεζε. 

Αλαθέξνληαη κφλν νη πεξηνρέο φπνπ ππήξμε βειηίσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν 

ηεο δεχηεξεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο. 
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ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο (βι. 

Γηάγξακκα 1), φπσο είδακε παξαπάλσ δελ παξαηεξήζεθε αιιαγή ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αιιά παξαηεξήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Φπρνθηλεηηθφηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ, ζηελ πεξηνρή ησλ Ννεηηθσλ Ηθαλνηήησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε πγθέληξσζε Πξνζνρήο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Απηνζπλαίζζεκα, φπνπ ν καζεηήο θαηάθεξε λα 

θηάζεη ηε γξακκή βάζεο. Οη βειηηψζεηο ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο πεξηνρέο ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καζεηήο βειηηψλνληαο θαη 

απμάλνληαο ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ, θαηάθεξε λα βειηησζεί θαη ζε παηρλίδηα 

ηζνξξνπίαο ή ζε παηρλίδηα πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν απμάλνληαο, έηζη, ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε αλάινγα παηρλίδηα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηα άιια παηδηά, γεγνλφο πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ αξρή ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ έληαμεο. 

ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο, παξνπζηάζηεθε κηα 

ζρεηηθή απφθιηζε ζηελ ελφηεηα ηνπ Απηνζπλαηζζήκαηνο έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. Ο καζεηήο ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπνζεηήζεθε έλα 

εμάκελν θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο δηφηη δπζθνιεπφηαλ λα απνδερηεί ηελ απνηπρία ηνπ, 

λα δεηήζεη βνήζεηα αιιά θαη λα απνδερηεί ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηνπ πεξηβαιινληφο ηνπ, 

ηα νπνία έλησζε πσο ηνλ ελνρινχζαλ. Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ έδεημε πσο 

βειηηψζεθε, κεξηθψο, ζηελ απνδνρή ηεο ήηηαο ηνπ αιιά θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο 

θάπνηα αηφκα. Έηζη, ζηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ ΛΔΒΓ θαίλεηαη πσο νη δεμηφηεηέο ηνπ 

ζηελ ελφηεηα ηνπ Απηνζπλαηζζήκαηνο ζεκεηψζεθαλ έλα εμάκελν πξηλ ηε γξακκή βάζεο. 

ηηο ΛΔΒΓ ηνπ ΠΑΠΔΑ (βι. Γηάγξακκα 3), φπσο είδακε παξαπάλσ δελ 

παξαηεξήζεθε αιιαγή ν καζεηήο, ζηηο πεξηνρέο ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, ησλ 

Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Πξνεπαγγεικαηηθήο Δηνηκφηεηαο, σζηφζν 

ζεκεηψζεθαλ βειηηψζεηο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαζηθψλ Αθαδεκατθψλ Γεμηνηήησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Καηαλφεζε θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Κνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Σν γεγνλφο πσο ν καζεηήο βειηηψζεθε 

θαηά δχν εμάκελα ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ηνλ βνήζεζε λα βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία 
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ηνπ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ δηφηη ήηαλ ζε ζέζε πηα λα θαηαλνεί 

ηνπο θαλφλεο ελφο παηρληδηνχ ή αθφκε θαη αλ δελ ηα θαηάθεξλε, έκαζε ηνλ ηξφπν λα 

ξσηάεη θαζψο επίζεο παξακέλνληαο ζπγθεληξσκέλνο θαηάθεξε λα ιακβάλεη κέξνο ζηε 

ιήςε κηαο απφθαζεο, θάλνληάο ηνλ πεξηζζφηεξν απνδεθηφ. 

ηελ ελφηεηα ηεο Κνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ πεξηνρή ησλ Κνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, ηψξα, παξνπζίαζε απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο 

θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, γηα ην ιφγν απηφ δφζεθε θαη δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα. 

Δθεί, θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε παξνπζίαζε βειηίσζε δχν εμακήλσλ, γεγνλφο πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ην φηη ν καζεηήο βειηηψζεθε ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο άιινπο, 

άξρηζε λα παίδεη ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο ελφο παηρληδηνχ, λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ γηα 

λα κηιήζεη αιιά θαη λα απνδέρεηαη κεξηθψο ηελ απνηπρία ηνπ. Ο καζεηήο δελ θαηάθεξε 

λα θηάζεη ηε γξακκή βάζεο ηνπ, αιιά ην γεγνλφο φηη βειηηψζεθε ζε απηνχο ηνπ ηνκείο 

πνπ αληηκεηψπηδε πξαγκαηηθά δπζθνιίεο, είλαη απνηέιεζκα ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

δξαζηεξηφηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαηά ηελ ηξίηε θάζε ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.  

ηηο ΛΔΒΓ ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ν καζεηήο παξνπζίαζε 

απφθιηζε, φπσο είδακε παξαπάλσ, ζηελ Καηαλφεζε ηεο πεξηνρήο ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

Γιψζζαο, φπνπ βειηηψζεθε θαηά δχν εμάκελα, ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο δελ 

παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο. Βειηηψλνληαο ηελ θαηαλφεζή ηνπ ν καζεηήο θαηάθεξε λα 

επηηχρεη βειηίσζε θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηελ πξψηε ππφζεζε, ζεκεηψζεθε έλα εμάκελν απφθιηζε θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, 

ζηελ Φπρνθηλεηηθφηεηα, ζηηο Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο θαη ζηε πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε 

ηνπ καζεηή σο απφξξνηα ηνπ κέζνπ φξνπ πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ειέγρζεθαλ ζηελ πξψηε ΛΔΒΓ, πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ. ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, αλαθέξζεθε βειηίσζε κφλν ζηελ Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, 

εθφζνλ ην γεγνλφο πσο θαηάθεξε λα βάδεη ζε κηα ζρεηηθή ηάμε λέα δεδνκέλα, φπσο νη 

θαλφλεο ελφο θαηλνχξηνπ παηρληδηνχ, ηνπ κείσζε ηελ αληίδξαζε ηνπ παληθνχ θαη ηεο 

παζεηηθφηεηαο. 
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Σέινο, απφθιηζε δχν εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ζρεηηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο πκπεξηθνξάο, ζηελ πεξηνρή ησλ Αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, θαηά ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καζεηήο δελ παξνπζίαδε ζπκπεξηθνξέο επηζεηηθέο ή 

παξαβαηηθέο , αιιά αξθεηέο θνξέο αληηδξνχζε ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά ζηελ ππνςία 

πξνζβνιήο, αθφκε θη αλ απηή δελ ππήξρε. Απηφ, φκσο, είρε ζαλ απνηέιεζκα λα 

παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο ζηε ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο, ζηελ 

επηθνηλσλία αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, εθφζνλ θάπνηεο θνξέο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

αξεζηφο ζηνπο άιινπο αιιά θαη ν ίδηνο έλησζε πσο απνζπληνλίδεηαη. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑ γηα ηε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ, θαηαγξάθεθε 

βειηίσζε ελφο εμακήλνπ πξνο ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή. 

Σα ηειεπηαία πνηνηηθά δεδνκέλα απηνχ ηνπ ηχπνπ έξρνληαη απφ ηηο ΛΔΒΓ ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ηνπ Σξηαδηθνχ Φάζκαηνο. Ζ βειηίσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Δπηθνηλσλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε πκκεηνρή ζε δηάινγν, ε νπνία 

αλαθέξζεθε λσξίηεξα, εθηφο απφ ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε, εθφζνλ ν δηάινγνο σο ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην γηα λα 

ππάξμεη ιεθηηθή, ηνπιάρηζηνλ, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. Ο καζεηήο κέζα απφ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ηεο δηδαζθαιίαο θαλφλσλ, θαηάθεξε λα ζπδεηά, έζησ 

επηθαλεηαθά, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε παηρλίδηα. 

Οη βειηηψζεηο ζην θνκκάηη ησλ Κνηλσληθψλ δεμηνηήησλ δε ζα  κπνξνχζαλ λα κε 

ζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, εθφζνλ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηνπο. Οη απνθιίζεηο θαη νη βειηηψζεηο αλαθέξζεθαλ ζηα δεδνκέλα 

ηεο πξψηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο θαη είλαη αιιαγέο νπζηαζηηθέο, δηφηη ε εγγχηεηα, ε 

βιεκκαηηθή επαθή, ε θνηλσληθή αληαπφθξηζε θαη πξσηνβνπιία, ην κνίξαζκα αιιά θαη ε 

ελαιιαγή ηεο ζεηξάο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ζηελ πινπνίεζε 

ελφο παηρληδηνχ, απφ ην πην απιφ κέρξη ην πην ζχλζεην θαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο. 

Βειηηψλνληάο ηεο, ινηπφλ, ν καζεηήο αχμεζε ηελ επηθνηλσλία ηνπ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.  

Χζηφζν, ζα ζηαζνχκε πεξηζζφηεξν ζηελ απφθιηζε ησλ ηξηψλ εμακήλσλ, θάησ απφ 

ηε γξακκή βάζεο, πνπ ζεκεηψζεθε ζηνπο Καλφλεο θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, φπνπ ν 

καζεηήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ θαηάθεξε λα θηάζεη ηε γξακκή βάζεο. 
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Δθεί, παξνπζηάζηεθε ε κεγαιχηεξε απφθιηζε θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο θαη έηζη, ε 

δηδαζθαιία ηνπο θαη ε επηξξνή ηνπο ζε αλαπηπμηαθνχο ηνκείο, απνηέιεζαλ θεληξηθφ 

ζεκείν ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ χπαξμε θαλφλσλ πθίζηαηαη ηφζν ζε 

επίπεδν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο φζν θαη ζε επίπεδν παηρληδηψλ. Ο καζεηήο 

δπζθνιεπφηαλ λα αθνινπζήζεη θάπνηνπο θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο λα 

ραηξεηά φηαλ βιέπεη θάπνηνλ, λα κηιά επγεληθά, λα δηαηεξεί βιεκκαηηθή επαθή θ.α. αιιά 

θαη λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο ελφο νκαδηθνχ παηρληδηνχ, φπσο πφηε μεθηλάκε, πνηνο 

είλαη ν ζθνπφο, πφηε θηλνχκαζηε ή κηιάκε, πνηνο θεξδίδεη θ.α., γεγνλφο πνπ δπζθφιεπε ηε 

ζπλεξγαζίαο ηνπ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, ν καζεηήο βειηηψζεθε ζε απηφ ηνλ ηνκέα 

θηάλνληαο ηε γξακκή βάζεο, θαηαθέξλνληαο λα θαηαθηήζεηο ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο 

θαη βειηηψλνληαο, έηζη, ηελ επηθνηλσλία ηνπ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιια παηδηά. 

Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο θέςεο- Φαληαζίαο, ν καζεηήο παξνπζίαζε απφθιηζε δχν 

εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, ζηελ ελφηεηα ησλ Δκκνλψλ θαη ηεο Ηδενιεπηηθήο 

ζθέςεο, ελψ έλα εμάκελν ζηελ ελφηεηα ησλ ηεξενηππηθψλ θηλήζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ν καζεηήο παξνπζίαζε θάπνηεο ηδενιεπηηθέο 

ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, φπσο ην γεγνλφο 

πσο ζεσξνχζε φηη θάπνηα παηδηά ηνλ έβξηδαλ κε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο, γεγνλφο πνπ ηνπ 

δεκηνπξγνχζε έληνλν εθλεπξηζκφ. Δπίζεο, παξνπζίαδε θαη θάπνηεο εκκνλέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα λα θάζεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή λα θξχβεηαη ζε παηρλίδη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ θαη βειηηψλνληαο ηελ 

ελφηεηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, κεηψζεθαλ ηέηνηνπ είδνπο αληηδξάζεηο, 

θηάλνληαο ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ζε βειηίσζε δχν εμακήλσλ πξνο ηε γξακκή βάζεο, 

φπσο είδακε παξαπάλσ. Έηζη, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ καζεηή κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ βειηηψζεθε θαη ν καζεηήο θαηάθεξε λα ζπλάςεη θάπνηεο θηιηθέο 

ζρέζεηο. 
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Διάγραμμα 3 

Γξαθηθή παξάζηαζε Ληζηώλ Διέγρνπ Βαζηθώλ Γεμηνηήησλ γηα ην Πιαίζην Αλαιπηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο. 

 

Διάγραμμα 4 

 Γξαθηθή παξάζηαζε Ληζηώλ Διέγρνπ Βαζηθώλ Γεμηνηήησλ γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

ηνπ καζεηή κειέηεο πεξίπησζεο ζην Σξηαδηθό θάζκα ηνπ απηηζκνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Πνηνηηθά δεδνκέλα, επίζεο, πξνέθπςαλ θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, 

ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο, 

αιιά θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην Έληππν Γηδαθηηθήο 

Αιιειεπίδξαζεο, κέζσ ηεο Μεζνδνινγίαο ηεο Παξέκβαζεο. Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη 

θαη ζρνιηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη παξνπζηάζηεθαλ ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, δηαθνξνπνηψληαο έηζη ην εηήζην, κεληαίν θαη εβδνκαδηαίν 

πξφγξακκα, θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη 

ηελ εηεξνπαξαηήξεζε. 

Καηά ηελ εβδνκάδα 27-31 Ηαλνπαξίνπ, ν ππνζηφρνο πνπ ηέζεθε ήηαλ ν καζεηήο 

«Να αληηιακβάλεηαη ηε δηαδηθαζία εθινγήο αξρεγνχ ζε έλα παηρλίδη» θαη κηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηφρεπε ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα ηεο πγθέληξσζεο Πξνζνρήο αιιά θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα ηεο Αλάπηπμεο 

Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ θαη πλεξγαζίαο κε πξφζσπα ηεο θνηλφηεηαο. ε κηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πξνηάζεθε ζην καζεηή 

λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο αξρεγνχ. Ο καζεηήο ηα πήγε πνιχ θαιά 

ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο θακία βνήζεηα. Σν γεγνλφο, κάιηζηα, πσο έηπρε λα 

επηιεγεί ην ραξηί κε ην δηθφ ηνπ φλνκα, ηνλ έθαλε λα ληψζεη πάξα πνιχ ραξνχκελνο, 

φπσο θαηαγξάθεθε ζηελ απηνπαξαηήξεζε, δίλνληαο ηνπ θίλεηξν λα ζπλεξγαζηεί πνιχ 

θαιά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζην επφκελν παηρλίδη. ηελ εηεξνπαξαηήξεζε 

θαηαγξάθεθε, κέζσ ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ε ραξά ηελ νπνία έλησζε, θαζψο 

επίζεο, ε έθπιεμε πνπ έλησζε δεηψληαο, κάιηζηα, επηβεβαίσζε φηη φλησο ζα ήηαλ απηφο 

ν αξρεγφο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα βνήζεζε ην καζεηή λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, ελψ ηνλ έβαιε ζηε δηαδηθαζία λα κνηξαζηεί ιεθηηθά ην ζπλαίζζεκα ηεο 

ραξάο πνπ έλησζε, επηθνηλσλψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν καδί ηνπο. 

Καηά ηελ εβδνκάδα 17-21 Φεβξνπαξίνπ, ν ππνζηφρνο πεξηγξάθεθε σο «Να ιέεη ηε 

γλψκε ηνπ ζην παηρλίδη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή». Μηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

παξέκβαζεο ζηφρεπε, θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηνπ Πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηελ 

ελφηεηα ηεο αθνχο θαη αθξηβήο έθθξαζεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ έθθξαζε κπξνζηά ζε 
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άιινπο κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γχξσ ηνπ. ε κηα δηαθνξνπνηεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα δεηήζεθε απφ ην καζεηή λα ιάβεη κέξνο ζην παξαδνζηαθφ νκαδηθφ 

παηρλίδη «Πεηάεη- πεηάεη», ην νπνίν έρεη ήδε πεξηγξαθεί. Ο καζεηήο ηα πήγε θαιά ζε 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί θάπνηα ηδηαίηεξε βνήζεηα. Έδεημε λα 

αληηιακβάλεηαη ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ, κέλνληαο ζπγθεληξσκέλνο γηα ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν θαη αλαπηχζζνληαο κηα θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

ηα εξγαιεία ηεο απηνπαξαηήξεζεο θαη εηεξνπαξαηήξεζεο θαηαγξάθεθε ε ηθαλνπνίεζε 

ηνπ καζεηή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην νκαδηθφ παξαδνζηαθφ παηρλίδη θαζψο επίζεο, θαη 

ε ζεηηθή ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή ηνπ αληίδξαζε πξνο ηελ εξεπλήηξηα ζην ινγνπαίγλην 

πσο ν ίδηνο «πεηάεη».  

Καηά ηελ εβδνκάδα 24- 28 Φεβξνπαξίνπ επηθεληξσζήθακε ζηνλ ππνζηφρν, ν 

νπνίνο πεξηγξάθεηαη σο «Να αληηιακβάλεηαη θαη λα εθηειεί δχν εληνιέο καδί». Μηα απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξφιν πνπ ζηφρεπε, θπξίσο, ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ 

Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ θαη ηελ ελφηεηα ηεο Αθνπζηηθήο κλήκεο, δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ επηθνηλσλία ηνπ καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ εθφζνλ ν καζεηήο κπήθε 

ζηε δηαδηθαζία βάιεη ζε έλα πνηήξη κε λεξφ θαη λα ην δψζεη ζε έλα ζπκκαζεηή ηνπ, 

αλαπηχζζνληαο παξάιιεια θαη έλαλ ππνηππψδε δηάινγν. Ο καζεηήο ηα πήγε πνιχ θαιά 

ζηε δξαζηεξηφηεηα, παίξλνληαο ηελ πξσηνβνπιία, κάιηζηα, λα ζεξβίξεη ην λεξφ 

ρξεζηκνπνηψληαο δίζθν ζεξβηξίζκαηνο. ην εξγαιείν ηεο απηνπαξαηήξεζεο 

θαηαγξάθεθε ε αγσλία ηνπ καζεηή γηα ην αλ ζα θαηαθέξεη λα ζεξβίξεη ζσζηά ην πνηήξη 

κε ην λεξφ, ελψ ζηελ εηεξνπαξαηήξεζε ν δηάινγνο πνπ αλέπηπμε κε ην ζπκκαζεηή ηνπ.  

Καηά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα, 17- 21 Μαξηίνπ επηθεληξσζήθακε ζηνλ ππνζηφρν 

«Να αληηιακβάλεηαη θαη λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ «αγαικαηάθηα 

αθνχλεηα»», ν νπνίνο φπσο έρεη αλαθεξζεί, ηαπηίδεηαη κε ην δηδαθηηθφ ζηφρν. Δλψ, 

δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηε πγθέληξσζε πξνζνρήο, ε επίηεπμε πινπνίεζεο 

ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, είρε σο ζπλέπεηα ηε βειηίσζε δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, εθφζνλ ν ίδηνο 

θαηάθεξε λα ιάβεη κέξνο ζην πξναλαθεξζέλ παξαδνζηαθφ νκαδηθφ παηρλίδη, ηφζν απφ ηε 

ζέζε ηνπ απινχ παίθηε φζν θαη απφ ηε ζέζε ηνπ αξρεγνχ. ην εξγαιεία ηεο 

απηνπαξαηήξεζεο θαηαγξάθεθε ζπλαίζζεκα πιεξφηεηαο ζηελ εξεπλήηξηα θαη ραξάο ζην 
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καζεηή, ελψ ζηελ εηεξνπαξαηήξεζε θαηαγξάθεθε ε έληνλε επηζπκία ηνπ καζεηή λα 

ιάβεη κέξνο θαη ζε άιια νκαδηθά παηρλίδηα.  

Όζνλ αθνξά ζηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ θεηκέλσλ εξγαζίαο, απηά δηαδξακάηηζαλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ επαιήζεπζε ηεο δεχηεξεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

εθφζνλ ηφζν ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ φζν θαη νη απαληήζεηο ηνπ καζεηή ζηα 

θείκελα εξγαζίαο απνδεηθλχνπλ ην πφζν ε δηδαζθαιία θαλφλσλ ζε καζεηή κε απηηζκφ, 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ. 

ρεηηθά κε ηα εξσηεκαηνιφγηα, νη πέληε επφκελεο εξσηήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζρεηίδνληαλ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηελ επηξξνή ηεο δηδαζθαιίαο 

παηρληδηψλ ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ελφο καζεηή κε απηηζκφ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, βαζίζηεθαλ, δειαδή, ζηε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε. Απφ ηνπο 

είθνζη εκπιεθφκελνπο κε ην παηδί, ελήιηθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ην 59% 

ππνζηήξημε πσο «πκθσλεί απφιπηα» θαη ην 29% πσο «πκθσλεί» κε ηελ παξαδνρή φηη 

ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε απηηζκφ, κπνξεί λα βειηηψζεη ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ελψ ην ππφινηπν 

12% παξακέλεη νπδέηεξν, ρσξίο λα δηαθσλήζεη θάπνηνο κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή (βι. 

Γξάθεκα 2).  
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Γράφημα 2 

Οκαδνπνηεκέλεο απαληήζεηο γηα ηε δεύηεξε εξεπλεηηθή ππόζεζε. 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ε δηδαζθαιία θαλφλσλ 

παηρληδηνχ κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, ην 90% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε «πκθσλψ απφιπηα», ην 10% 

απάληεζε «πκθσλψ» ελψ θαλείο ηνπο δε δήισζε νπδέηεξνο ή δηαθψλεζε κε ηελ 

παξαπάλσ πξφηαζε. ηε δεχηεξε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επηθνηλσλία ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ην 70% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απάληεζε «πκθσλψ απφιπηα», ην 15% απάληεζε «πκθσλψ» ελψ ην 

15% παξέκεηλε νπδέηεξν. ηελ ηξίηε εξψηεζε, ζρεηηθά κε ην αλ ην βνεζά λα αλαπηχζζεη 

θαη λα δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο, ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο «πκθσλψ 

απφιπηα», ην 20% απιά φηη «πκθσλεί» ελψ ην 10% δήισζε πσο είλαη «Οπδέηεξν» κε 

απηή ηελ παξαδνρή. ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, εξσηήζεθαλ γηα ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ παξαδνρή φηη ε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ βνεζά ην καζεηή κε απηηζκφ, ζηελ 

απνδνρή ησλ άιισλ αηφκσλ. Έηζη, ην 40% επέιεμε ηελ απάληεζε «πκθσλψ απφιπηα», 

ην άιιν 40% ηελ απάληεζε «πκθσλψ» θαη ηέινο ην 20% ηελ απάληεζε «Οπδέηεξνο». 

ηελ πέκπηε εξψηεζε, γηα ηε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ 

λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ην αλ πξναλαθεξζήζα δηδαζθαιία βνεζά ην 

59%
29%

12%

0%

"Ζ δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε 

απηηζκφ, κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ."

"Συμφωνώ απόλυτα"

"Συμφωνώ"

"Είμαι ουδζτερος"

"Διαφωνώ"/ "Διαφωνώ 
απόλυτα"
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καζεηή κε απηηζκφ λα κάζεη λα δεηά βνήζεηα. Σν 25% απάληεζε κε «πκθσλψ 

απφιπηα», ην 60% απάληεζε κε «πκθσλψ» ελψ ην ππφινηπν 15% κε «Οπδέηεξνο». 

Σα ηειεπηαία εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ έξρνληαη λα επαιεζεχζνπλ ηε δεχηεξε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ καζεηή κειέηε πεξίπησζεο ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα ηα ππφινηπα πεηξακαηηθά θείκελα εξγαζίαο. Οη δχν 

ηειεπηαίεο θνηλσληθέο ηζηνξίεο είραλ ηνλ ίδην ηίηιν «Πψο παίδεηαη ην παηρλίδη 

«Αγαικαηάθηα αθνχλεηα»» (βι. Δηθφλα 3) ελψ ζπλνδεχνληαλ απφ ηξεηο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο έθαζηε. Σα θείκελα πεξηέγξαθαλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ απφ ην ξφιν 

ηνπ απινχ παίθηε θαη απφ ην ξφιν ηνπ αξρεγνχ. Οη εξσηήζεηο εζηίαδαλ ζηε ζεκαηνινγία 

ηεο θάζε ηζηνξίαο θαη έδηλαλ ηξεηο πηζαλέο απαληήζεηο ζε θάζε εξψηεζε, φπσο θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο. Με βάζε ηα πνζνηηθά επξήκαηα βξέζεθε φηη ν καζεηήο  απάληεζε ζσζηά 

θαη ζηηο έμη, ζπλνιηθά, εξσηήζεηο ζηα δχν ηειεπηαία θείκελα εξγαζίαο. Απηφ καο 

απνδεηθλχεη πσο ν καζεηήο έρεη θαηαλνήζεη πσο ε χπαξμε θαλφλσλ εθηφο φηη βνεζνχλ 

έλαλ παίθηε λα θαηαλνήζεη ην παηρλίδη, ηνλ βνεζνχλ λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζπκπαίθηεο 

ηνπ κε δίθαην θαη ήξεκν ηξφπν, πσο ππάξρεη ε επηινγή ηεο έθθιεζεο βνήζεηαο ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο καο κε άιια 

άηνκα θαζψο επίζεο πσο ζπκκεηέρνληαο ζε έλα παηρλίδη έρνπκε ηελ επθαηξία λα 

απνθηήζνπκε θαηλνχξηνπο θίινπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 

Δηθόλα από ην θείκελν εξγαζίαο κε ηίηιν «Πώο παίδεηαη ην παηρλίδη αγαικαηάθηα  αθνύλεηα» 
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Η δηδαζθαιία θαλόλσλ παηρληδηνύ κπνξεί λα θαηαλνεζεί από παηδηά κηθξήο ειηθίαο 

ζε πξνγξάκκαηα  πξώηκεο παξέκβαζεο ζην Κέληξν Ηκέξαο. 

 Μεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε 

απνδείρζεθε πσο ε εξεπλεηηθή καο ππφζεζε επαιεζεχεηαη επαξθψο. Απηφ απνδεηθλχεηαη 

αλ ιεθζνχλ ππφςε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θπξίσο.  

ρεηηθά κε απηά, δφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πέληε ηειεπηαίεο εξσηήζεηο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαλ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί κε ην αλ κπνξεί λα θαηαλνεζεί απφ παηδηά κηθξήο 

ειηθίαο ζε πξνγξάκκαηα  πξψηκεο παξέκβαζεο ζην Κέληξν Ζκέξαο, βαζίζηεθαλ, 

δειαδή, ζηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε. Απφ ηνπο είθνζη εκπιεθφκελνπο κε ην παηδί, 

ελήιηθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ην 64% ππνζηήξημε πσο «πκθσλεί απφιπηα» 

θαη ην 23% πσο «πκθσλεί», ελψ ην ππφινηπν 13% παξέκεηλε νπδέηεξν, ρσξίο λα 

δηαθσλήζεη θάπνηνο κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή (βι. Γξάθεκα 3).  

 

Γράφημα 3 

Οκαδνπνηεκέλεο απαληήζεηο γηα ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππόζεζε. 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ηα πξνγξάκκαηα 

Πξψηκεο Παξέκβαζεο ζε Κέληξν Ζκέξαο βνεζνχλ ηα παηδηά κε απηηζκφ λα 
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"Ζ δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ κπνξεί λα θαηαλνεζεί απφ 
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θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θαλφλσλ, ην 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απάληεζε «πκθσλψ απφιπηα», ην 40% απάληεζε «πκθσλψ» ελψ ην 20% δήισζε 

«Οπδέηεξνο» ζηελ παξαπάλσ παξαδνρή. ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ βνεζνχλ ηα 

παηδηά κε απηηζκφ ζηελ εθηέιεζε εληνιψλ, ην 70% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε πσο 

«πκθσλεί απφιπηα», ην 15% απιά πσο «πκθσλεί» θαη ην ππφινηπν, επίζεο, 15% 

δήισζε «Οπδέηεξν». ηελ ηξίηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ηα πξναλαθεξζέληα 

πξνγξάκκαηα πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, ην πνζνζηφ ηνπ 

80% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο «πκθσλεί απφιπηα», ην 15% πσο «πκθσλεί» 

ελψ κφιηο έλα 5% πσο είλαη «Οπδέηεξν». ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, ε νπνία αλαθεξφηαλ 

ζην αλ ηα πξνγξάκκαηα Πξψηκεο Παξέκβαζεο βνεζνχλ ηα παηδηά λα ζπγθεληξσζνχλ ζε 

απηφ πνπ θάλνπλ, 65% πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην επέιεμαλ ηελ απάληεζε 

«πκθσλψ απφιπηα», ην 25% πσο «πκθσλεί» θαη ην ππφινηπν 10% επέιεμε ηελ 

απάληεζε «Οπδέηεξνο». Σέινο, ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε γηα ην αλ ηα παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθή έληαμεο, ην 65% απάληεζε πσο 

«πκθσλεί απφιπηα» κε απηή ηελ παξαδνρή, ην 20% πσο «πκθσλεί» θαη ηέινο, ην 15% 

πσο είλαη «Οπδέηεξν».  

ρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία ππφζεζε, παξαηεξνχκε πσο έλα κεγάιν πνζνζηφ 

απάληεζε πσο ζπκθσλεί, απιά ή απφιπηα, κε ηελ παξαδνρή πσο ε δηδαζθαιία θαλφλσλ 

παηρληδηνχ κπνξεί λα θαηαλνεζεί απφ παηδηά κηθξήο ειηθίαο ζε πξνγξάκκαηα  πξψηκεο 

παξέκβαζεο ζην Κέληξν Ζκέξαο θηάλνληαο ζπλνιηθά ην πνζνζηφ ηνπ 87%. Απηφ καο 

δίλεη ην δηθαίσκα ηεο επαξθήο επαιήζεπζεο ηεο ηξίηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ ζπλππάξρεη κε κεδεληθέο αξλεηηθέο 

απαληήζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εηδηθνί ππνζηήξημαλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο πσο ε 

Πξψηκε Παξέκβαζε κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζε ζέκαηα ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο αιιά θαη 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αθφκε 

θαη αλ απηή ε κνξθή παξέκβαζεο ιακβάλεη ρψξα απφ έλα εμσζρνιηθφ πιαίζην, φπσο 

είλαη απηφ ηνπ Κέληξνπ εκέξαο. 
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πκπεξάζκαηα  

πδήηεζε 

ηελ παξνχζα ελφηεηα, αμηνινγνχληαη θαη εξκελεχνληαη ηα πξναλαθεξζέληα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ είραλ ηεζεί 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Δπίζεο, δίλεηαη έκθαζε ζηηο ζεσξεηηθέο επηπηψζεηο ησλ 

επξεκάησλ ελψ δηαζαθελίδνληαη νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο ησλ παξφλησλ 

επξεκάησλ κε εθείλα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε θαη 

επηβεβαίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006).  

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κειέηεο εξεπλήζεθαλ θαη δηαπξαγκαηεχζεθαλ ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ χπαξμε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ 

παηδηθή ειηθία, ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ θαλφλσλ ζηα παηδηθά παηρλίδηα θαη φια απηά ππφ 

ην πξίζκα ηνπ απηηζκνχ, ν νπνίνο δηαθνξνπνηεί φινπο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. 

Μειεηήζεθαλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηφζν εγρψξηα φζν θαη εξεπλεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα θαιή 

ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ παξνχζα κειέηε. Έγηλε, επίζεο, κηα πξνζπάζεηα λα 

θαηαλνεζνχλ ηα «πψο» θαη ηα «γηαηί» ζηε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηψλ ζε καζεηή κε 

απηηζκφ, ηε ζέζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ηνκέα απηφ, ίζσο θαη ησλ γνλέσλ θαζψο θαη 

ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ελφο παηδηνχ, θαη ε ζπλεξγαζία θαη 

επηθνηλσλία ηνπ κε άιια παηδηά ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμή ηνπ. Γφζεθε, κάιηζηα, 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, νη νπνίνη εκπεξηέρνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ πνπ αλαθέξνληαη ζην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ ηνπ, ηε δπζθνιία θαη 

ηελ αδπλακία ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνπο άιινπο αιιά θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα (πλνδηλνχ, 2001). 

Απφ εξεπλεηηθήο ζθνπηάο έγηλε κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ πηζαλψλ 

βειηηψζεσλ ζε θάπνηνπο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο ελφο καζεηή κε απηηζκφ, κέζα απφ ηε 

δφκεζε ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο κε ηνπο αλάινγνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ επηβεβαηψζεθαλ απφ ηε ρξήζε 

θεηκέλσλ εξγαζίαο απφ ηνλ ίδην ην καζεηή. Αθφκε, πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ελειίθσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ην καζεηή κειέηεο πεξίπησζεο, ζρεηηθά κε ην αλ 

θαη θαηά πφζν επεξεάδεη ε πξναλαθεξζείζα δηδαζθαιία άιινπο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο 
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αιιά θαη ηη ξφιν δηαδξακαηίδεη ε Πξψηκε Παξέκβαζε ζην πιαίζην ελφο Κέληξνπ Ζκέξαο 

ζηα παξαπάλσ, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

 ηε βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνχ, ην νπνίν απνηειεί 

πξσηαξρηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο θαη έρεη θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, ελψ παξάιιεια, φπσο έρεη αλαθεξζεί, επηηξέπεη ζηα παηδηά λα καζαίλνπλ θαη 

λα εμαζθνχλ λέεο δεμηφηεηεο ζε αζθαιή θα ππνζηεξηθηηθά πιαίζηα (Boucher, 1999). 

Όια απηά, ππφ ην πξίζκα ηνπ απηηζκνχ, απνθηνχλ κηα άιιε αμία θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ θαλφλσλ παηρληδηψλ ζε παηδί κε απηηζκφ, ζθηαγξαθείηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ζηε βειηίσζε πνπ ζεκεηψζεθε ζε θάπνηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ηνκείο ηνπ καζεηή. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε, ζρεηηθά κε ην αλ δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε απηηζκφ, 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ καζεηή (1
ε
 ππφζεζε) αιιά θαη ηε 

ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο (2
ε
 ππφζεζε), απέδεημαλ, φπσο είδακε, 

κέζα απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε Μεζνδνινγία ηεο Παξαηήξεζεο θαη ηηο 

Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ, ηε Μεζνδνινγία ηεο Παξέκβαζεο θαη ην Έληππν 

Γηδαθηηθήο  Αιιειεπίδξαζεο, ηελ Δηδηθή Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη ην 

.Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ. θαζψο θαη ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο ελήιηθεο πνπ εκπιέθνληαη κε ην καζεηή κειέηεο πεξίπησζεο θαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ θεηκέλσλ εξγαζίαο απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, πσο απηφ φρη κφλν 

είλαη εθηθηφ αιιά είλαη θαη αλαγθαίν. 

ε φ, ηη αθνξά ηε δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηψλ θαη ηελ επηξξνή ηεο ζηε 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ καζεηή αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, παξαηεξήζεθε πσο ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ 

κέζα απφ ηε δηδαζθαιία θαλφλσλ ζε έλα παηρλίδη ελψ παξάιιεια είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ ζε απηφ, εθφζνλ ην παηδί κέλνληαο 

ζπγθεληξσκέλν θαη καζαίλνληαο θαλφλεο, ηνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα εκπιαθεί ελεξγά 

ζε έλα νκαδηθφ παηρλίδη θαη λα ζπλαλαζηξαθεί κε άιια άηνκα, έρνληαο θνηλφ ζθνπφ 

(Çilem Ökcün & Akçin, 2012) . Δπίζεο, ζεκεηψζεθε πσο ζην πιαίζην ησλ παηρληδηψλ ν 

καζεηήο αλέπηπμε ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο γηα λα κπνξέζεη λα εληαρζεί θαη λα 
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αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, θαζψο ελεπιάθεη ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη θνηλνχο ζηφρνπο, φπνπ ππήξρε σο πξνυπφζεζε ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε 

άιια άηνκα (Parker & O’Brien, 2011) . Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο νη 

απνηειεζκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο φζνλ αθνξά ηα παξαπάλσ ππήξμαλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζεηηθή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ καζεηή 

θαη ησλ άιισλ παηδηψλ (Choi & Nieminen, 2008), ζε νπνηαδήπνηε ειηθία θη αλ βξίζθεηαη 

ην άηνκν κε απηηζκφ αθφκε θαη αλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζρνιηθφ πιαίζην, αιιά ζε 

άιιν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα θνιέγην (Mitchell & Beresford, 

2014). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ .Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ. κε ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζηφρν, 

απνδείρηεθε πσο νη παξαπάλσ παξάγνληεο επεξεάδνπλ φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ (Kasari, Chang, & Patterson, 2013), 

πεξηιακβάλνληαο, εθηφο ησλ άιισλ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ καζεηή ζην ρψξν, ην 

επίπεδν ηεο απηνλνκίαο ηνπ, ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηελ απνδνρή 

ησλ άιισλ αθφκε θαη ηε δεμηφηεηα έθιεζεο βνήζεηαο. Σα δεδνκέλα απηά εθηφο ηνπ φηη 

επηβεβαηψλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, απεηθνλίδνληαη θαη ζηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο 

καζεηή κε απηηζκφ, επηθξνηψληαο ηελ παξαπάλσ ζέζε. Με απηή ηελ άπνςε, θαίλεηαη 

πσο ζπκθσλνχλ θαη νη ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη φληαο δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ, δίλνπλ κηα άιιε δηάζηαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλαο. 

Όζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα Πξψηκεο Παξέκβαζεο, φπσο έρεη αλαθεξζεί, κπνξνχλ 

λα ιακβάλνπλ ρψξα, εθηφο απφ ην ζρνιηθφ πιαίζην, θαη ζην πιαίζην ελφο Κέληξνπ 

Ζκέξαο παηδηψλ κε απηηζκφ. Όπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία,  ηα παηδηά 

κε απηηζκφ, απνδεηθλχεηαη πσο, έρνπλ κεγαιχηεξεο βειηηψζεηο φηαλ εηζάγνληαη ζε έλα 

πξφγξακκα παξέκβαζεο ζε κηθξφηεξε ειηθία (Corsello, 2005). Σνλίδεηαη πσο ε πξψηκε 

παξέκβαζε είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ απφ ηα πνηθίια 

πξνγξάκκαηα θαη ηηο κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, εηδηθά αλ απηά εζηηάδνπλ ζε 

εμαηνκηθεπκέλνπο αηνκηθνχο ζηφρνπο (Haddens-Algra, 2011). Οη εηδηθνί, φκσο, ζα 
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πξέπεη λα γλσξίδνπλ πσο κφλν κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ 

παξεκβάζεσλ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ε πνηθηιία ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε 

δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (O’Connor, 2009), θάηη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζα απφ ηελ ηέηαξηε θάζε ηνπ .Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ. πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ην καζεηή 

κειέηεο πεξίπησζεο. Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο 

φπσο ην ζρνιείν θαη έλα Κέληξν Ζκέξαο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπλεξγάδνληαη έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα παηδηά θαη νη λένη έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηηο απαξαίηεηεο 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο (MacLeod & 

Johnston, 2007). 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο ελήιηθεο 

ζπκκεηέρνληεο, είλαη άμην ζρνιηαζκνχ ην γεγνλφο πσο θαλείο εθ ησλ είθνζη, δελ επέιεμε 

αξλεηηθή απάληεζε («Γηαθσλψ» ή «Γηαθσλψ απφιπηα»). Απηφ είλαη έλα ζηνηρείν, πσο 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο, παξφιν πνπ είλαη δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη θάπνηνη 

ππεξεηνχλ ζηελ γεληθή αγσγή θαη θάπνηνη ζηελ εηδηθή, είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ 

πσο ε αιιαγή ζε έλαλ αλαπηπμηαθφ ηνκέα, ζίγνπξα ζα επεξεάζεη αιιεζηδσηά θαη 

θάπνηνλ άιινλ, φπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνπο πίλαθεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θεθαιαίνπ, θαζψο επίζεο, πσο ε αμία ηεο Πξψηκεο Παξέκβαζεο (Drossinou & 

Kaderoglou, 2005; Γξνζηλνχ, Κπδσληάηνπ, & Αλδξηψηνπ, 2011) είλαη κεγάιε θαη κπνξεί 

απφ ηελ πιεπξά ηεο λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε θξίζηκσλ αλαπηπμηαθψλ 

ηνκέσλ, παξφιν ην λεαξφ ηεο ειηθίαο. 

Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηνλ απηηζκφ, ην παηρλίδη, ηε ζεκαζία ηνπ αιιά θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο, αληηιακβαλφκαζηε πσο ην πάληξεκα ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ απνηειεί 

θνκβηθφ ζεκείν γηα κηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε, ζε νπνηνδήπνηε πιαίζην θαη αλ 

ιακβάλεη ρψξα. Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο παξνχζαο κειέηεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ησλ ήδε ππάξρνλησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ηνλ ηνκέα απηφ. Σν γεγνλφο πσο δελ ππήξρε πιεζψξα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θαλφλσλ θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηνπο αλαπηπμηαθνχο 

ηνκείο ελφο καζεηή κε απηηζκφ θαηαζηά ζαθή ηε ζπλεηζθνξά ηεο κειέηεο ζην πεδίν ηεο 
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Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ειιεληθφ επηζηεκνληθφ θχθιν, 

εθφζνλ ππάξρεη επαιήζεπζε φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. 

Δπίζεο, φπσο είρε δηαηππσζεί ζην πξψην θεθάιαην ηεο κειέηεο, ε επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ, δελ επλνεί κφλν ην ίδην ην παηδί, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ην 

ρξφλν πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε θάηη, ηε ζπλεξγαζία ηνπ θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε άιια 

παηδηά. Μέζα απφ απηέο ηηο βειηηψζεηο, πνπ θσηνγξαθίδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα ηεο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, επσθειήζεθαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ (Whitaker, Barratt, Joy, 

Potter, & Thomas, 1998), ζε πξψηε θάζε, δηφηη, φπσο θάλεθε απφ άηππε λαηνπξαιηζηηθή 

παξαηήξεζε, απέθηεζαλ έλα λέν κέινο ζηα νκαδηθά παηρλίδηα ηνπο, ην νπνίν είλαη 

ιηγφηεξν δηζηαθηηθφ ή «αδηάθνξν» θαη πεξηζζφηεξν ζπλεξγάζηκν, ζπκκεηέρνληαο ζε 

νκαδηθά παηρλίδηα πνπ παιηφηεξα αδπλαηνχζε. Δπίζεο, ζε δεχηεξε θάζε, επσθειήζεθε ε 

πνιπθιαδηθή νκάδα ηνπ Κέληξνπ Ζκέξαο, εθφζνλ ηεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα κπεη ζηε 

δηαδηθαζία επίηεπμεο ηνπ επφκελνπ ζηφρνπ, κε απψηεξν ζθνπφ, πάληα, ηελ νιφπιεπξε 

θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Σέινο, φπσο είλαη θπζηθφ, επσθειήζεθε απφ απηέο 

ηηο βειηηψζεηο ε νηθνγέλεηά ηνπ αιιά θαη νη επξχηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο κε ηηο νπνίεο 

έξρεηαη ζε επαθή ν καζεηήο. Ο ίδηνο είλαη ζε ζέζε πηα, φπσο θαηαγξάθεθε θαη ζηελ 

ηειηθή παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, εθηφο ησλ παξαπάλσ, λα θαηαλνεί, ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν, ηελ έλλνηα θαη ηελ αμία ησλ θαλφλσλ ζηε δσή καο, ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ λα 

πεξηκέλεη θαλείο ζηε ζεηξά ηνπ, λα θάλεη κηα αμηνπξεπή πξνζπάζεηα γηα ζπκκεηνρή ζε 

δηάινγν, λα βειηηψζεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ απνδερφκελνο ηελ ήηηα ηνπ αιιά θαη ηνπο 

άιινπο αιιά θαη λα βειηηψζεη θάπνηεο θνηλσληθέο ηνπ αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε, πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί επηηπρήο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία 

θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε παηδηά κε απηηζκφ. Δπηπιένλ, φκσο, φπσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ 

ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ήηαλ θαη πξσηφηππε, εθφζνλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο 

ζπλδπαζκφο κεζφδσλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηφζν πνζνηηθψλ φζν θαη πνηνηηθψλ, ηα 

νπνία καο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε κηα ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε 

εηθφλα γηα ηηο αξρηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηνπ καζεηή αιιά θαη γηα ηηο 

δαμηφηεηεο πνπ θαηέθηεζε ζην ηέινο, θαζψο επίζεο θαη ηελ αληίιεςε ησλ εηδηθψλ πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ. 
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Όζνλ αθνξά ζηε δπζπηζηία νξηζκέλσλ εξεπλεηψλ, ζρεηηθά κε ηελ πνηνηηθή δηαθνξά 

ηνπ παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ απφ ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο (Peeters, 

2000; Κππξησηάθεο, 2003) δηαπηζηψζεθε φηη απηή ήηαλ δηθαηνινγεκέλε. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο παξφιε ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε 

ελφο παηρλδηνχ, ζε θακία πεξίπησζε δε ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ην παηρλίδη 

ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο έθηαζε πνηνηηθά ζε επίπεδν παηρληδηνχ 

παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. Δλδεηθηηθά λα αλθέξνπκε πσο θάπνηεο ζηεξενηππίεο 

παξέκεηλαλ, ν ιφγνο ηνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππήξμε ηδηφξξπζκνο θαη ην ξεπεξηφξην 

ησλ παηρληδηψλ πνπ επέιεγε ππήξμε πεξηνξηζκέλν.  

Οθείινπκε, επίζεο, λα αλαθέξνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα επαιήζεπζεο ησλ 

πνξηζκάησλ θαη απφ λέεο έξεπλεο ψζηε λα εληζρπζεί ε εμσηεξηθή εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο. Δπηπξνζζέησο, ηα απνηειέζκαηα απηά πνπ 

πξνέθπςαλ απφ κηα κειέηε πεξίπησζεο δελ είλαη ζαθψο ηθαλά λα ζεσξεζνχλ 

αληηπξνζσπεπηηθά γηα φια ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, εθφζνλ, 

φπσο έρεη επηζεκαλζεί απφ ηε βηβιηνγξαθία, ε θάζε πεξίπησζε παηδηνχ κε απηηζκφ είλαη 

κνλαδηθή. Σν γεγνλφο πσο ππάξρεη απηή ε πνηθηινκνξθία θαηαζηά αδχλαηε ηελ 

θαζνιηθή εθαξκνγή ελφο θαη κφλν εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, ην νπνίν 

λα κπνξεί λα επηθέξεη ηηο ίδηεο βειηηψζεηο ζε φια ηα παηδηά κε απηηζκφ. Γηα απηφ ην ιφγν 

εμάιινπ, θαζνξίδεηαη θαη βάζεη νλφκαηνο σο «εμαηνκηθεπκέλν».  

Δπίζεο,  δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε αλ ζα είραλ επηηεπρζεί πεξηζζφηεξεο ή 

ιηγφηεξεο βειηηψζεηο ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο πνπ αλαθέξζεθαλ, αλ είρε ππάξμεη 

δηαθνξεηηθή ζηνρνζεζία κε βάζε ηελ αλάιπζε έξγνπ, ή αθφκε θαη αλ παξέκελαλ ίδηνη νη 

ππνζηφρνη, αλ ζα ππήξραλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ είραλ πιαηζησζεί 

κε άιιεο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, άιια εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη άιινπο 

εληζρπηέο. Σν γεγνλφο, ζαθψο, πσο ε έξεπλα εμειίρζεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη 

παξνπζηάζηεθαλ ηα παξφληα απνηειέζκαηα, δελ ηελ θάλνπλ ιηγφηεξν επηζηεκνληθή ή 

αμηφπηζηε, εθφζνλ ππήξμε θαη εζσηεξηθή ηαπηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ε θακία 

πεξίπησζε, σζηφζν, δε ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ηα απνηειέζκαηά ηεο 

είλαη θαζνιηθά αιιά ζα κπνξνχζακε κε ζηγνπξηά λα ππνζηεξίμνπκε πσο νη κέζνδνη πνπ 



103 
 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο βειηηψζεηο 

ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή. 

 

Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 ε κηα εθαξκνζκέλε θνηλσληθή επηζηήκε, φπσο είλαη ε εηδηθή αγσγή, ν ξφινο ηεο 

έξεπλαο ζεσξείηαη πςίζηεο ζεκαζίαο, εθφζνλ κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηνπο ππεχζπλνπο 

γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ 

κεηαξξπζκίζεσλ αιιά θαη ζηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006). Πάληα ζα ππάξρνπλ θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία είλαη άμηα πξνο πεξεηαίξσ 

κειέηε θαη έξεπλα. Όρη κφλν γηαηί κηα έξεπλα εμεηάδεη κε αξθεηά έγθπξν ηξφπν ηε 

ρξεζηκφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο αιιά θαη γηαηί απνηειεί έλαλ θαιφ ηξφπν λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ νη απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). 

 Μηα κειινληηθή αλάινγε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πξνζπάζεηα γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ απφ απηφ ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο. Δίλαη 

πηζαλφ λα ππήξραλ άιια απνηειέζκαηα αλ ην πιαίζην ήηαλ ην ζρνιείν πνπ θνηηά ν 

καζεηήο ή αλ, γηα παξάδεηγκα, ην δείγκα ήηαλ κηα κηθξή νκάδα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη 

φρη κφλν έλα παηδί. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα εμεηαζζεί αλ ε 

δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ θαη νη βειηηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηνπο 

δηάθνξνπο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ, ζα κπνξνχζε λα έρεη 

επηδξάζεηο αθφκε θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ παηδηνχ, εθφζνλ ην παηρλίδη, σο κέζν, παξ’ 

φιεο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη, είλαη θάηη πνπ ππάξρεη αθφκε θαη ζηελ 

εθεβεία ελφο παηδηνχ. Σν πψο εκπιέθνληαη νη δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα 

παηρλίδη κε ηελ ελήιηθε δσή ελφο αηφκνπ, δελ είλαη δχζθνιν λα ην ζπκπεξάλνπκε αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο πσο σο ελήιηθεο ρξεηάδεηαη λα ζπγθεληξσλφκαζηε ζε απηφ πνπ 

θάλνπκε, λα επηθνηλσλνχκε, λα ζπλεξγαδφκαζηε κε άιια άηνκα, λα απνδερφκαζηε ηνπο 

γχξσ καο, λα αλαπηχζζνπκε θαη λα δηαηεξνχκε θηιηθέο ζρέζεηο κε άιια άηνκα, λα 

είκαζηε απηφλνκνη θαη ηφζα άιια πνπ κπνξνχλ λα παξαηεζνχλ. 

 Σέινο, άιιε κηα πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εμέηαζε ηνπ 

αλ θαη θαηά πφζν νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ή νη εηδηθνί, ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο 
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ηηο δπλαηφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο θαλφλσλ παηρληδηνχ, εθφζνλ απηφ ζα κπνξέζεη λα καο 

δψζεη κηα γεχζε γηα ην αλ ε γλψζε κεηαηξέπεηαη ζε πξάμε ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, γηα ην 

αλ ζρεδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε 

ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη πψο απηνί αλαιχνληαη θαη γεληθφηεξα αλ έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ θαλφλσλ θαη ηνπ παηρληδηνχ σο εθπαηδεπηηθφ κέζν. 

 

Αληί επηιόγνπ 

 Σν παηρλίδη απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Ζ 

πνηθηινκνξθία ηνπ, νη δπλαηφηεηεο πνπ βνεζά λα αλαπηχμεη θαλείο αιιά θαη ε ραξά πνπ 

ληψζεη θάπνηνο παξακέλεη ακείσηε ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Όπνηα θαη αλ είλαη ε 

ειηθία ηνπ αλζξψπνπ, φπνηα θαη αλ είλαη ε κνξθή ηνπ παηρληδηνχ ή ζπλζήθεο θάησ απφ 

ηηο νπνίεο έξρεηαη ζε επαθή καδί ηνπ απνηειεί ην ίδην έλα εξγαιεία θαη έλα κέζν 

κάζεζεο. Δηδηθφηεξα, φηαλ ζηε δσή ελφο αηφκνπ ζπλππάξρεη ν απηηζκφο, ηφηε ην παηρλίδη 

σο έλλνηα παίξλεη άιιε δηάζηαζε. Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ ζην άηνκν δίλεηαη κηα επθαηξία 

γηα δηεξεχλεζε θαη αλαθάιπςε ζπλαηζζεκάησλ, κηα επθαηξία λα βηψζεη ηνλ εμσηεξηθφ 

θφζκν κέζα απφ απηφ, λα δεκηνπξγήζεη θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη λα γίλεη κέξνο ηεο 

θνπιηνχξαο κηα νκάδαο ζπλνκειίθσλ. 

 Σν γεγνλφο πσο ην παηρλίδη κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ, ζεσξνχκε πσο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ζνβαξά ππφςε ηφζν απφ ηνλ επηζηεκνληθφ θχθιν, δίλνληαο κηα ζηξνθή ζηα εξεπλεηηθά 

ελδηαθέξνληα ζε κειινληηθέο έξεπλεο, φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα ην εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο βνεζψληαο ζεκαληηθά ζηελ 

ηζφξξνπε θαη νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, κα θπξίσο ζηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή 

ηνπ έληαμε. 
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δομήθηκε για το μαθητή τησ μελζτησ περίπτωςησ, με βάςη τη ςτοχοθεςία του ετήςιου, 

μηνιαίου και εβδομαδιαίου διδακτικοφ προγράμματοσ. 
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2. Ερωτηματολόγιο προσ τουσ εμπλεκομζνουσ, με το μαθητή μελζτησ περίπτωςησ, 

ενήλικεσ 

 

«Καιακάηα, επηέκβξηνο 2014 

 

Αγαπεηέ εθπαηδεπηηθέ,  

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ηεο κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο, Υξηζηίλαο Βιαρνπνχινπ, ηνπ Γηαθξαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε 

ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο», ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σνξίλν. θνπφο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα δηεξεπλεζεί ε άπνςε ησλ ελειίθσλ πνπ εκπιέθνληαη κε 

καζεηή κε απηηζκφ, ζρεηηθά κε ηηο επηξξνέο ηεο δηδαζθαιίαο θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε 

θξίζηκνπο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο ηνπ καζεηή θαζψο θαη ηελ επηξξνή ηεο Πξψηκεο 

Παξέκβαζεο ζην θνκκάηη απηφ. Ζ ζπκκεηνρή ζην παξφλ εξσηεκαηνιφγην είλαη 

εζεινληηθή θαη αλψλπκε θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ηεο έξεπλαο. Γηεπθξηλίδεηαη 

πσο δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο θαη πσο δεηείηαη, κφλν, ε εηιηθξηλήο 

θαηάζεζε ηεο πξνζσπηθή ζαο άπνςεο. 

 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ, 

Υξηζηίλα Βιαρνπνχινπ 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία: 

 Φχιιν: Άλδξαο        Γπλαίθα  

 Ζιηθία: …….. εηψλ 

 Δηδηθφηεηα:………………………………………………………….. 

 Έηε ππεξεζίαο:………………………………………………………. 

 

Παξαθαιώ επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη: 

Ζ δηδαζθαιία θαλφλσλ παηρληδηνχ ζε καζεηή κε απηηζκφ βνεζά ηνλ καζεηή λα: 

i. ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ πνπ βιέπεη. 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

 απφιπηα 

 

ii. βειηηψζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζην ρψξν 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

απφιπηα 

 

iii. αληηιακβάλεηαη ηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

απφιπηα 

 

iv. ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ γηα νξηζκέλν ρξφλν 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

απφιπηα 

 

v. αλαπηχμεη δεμηφηεηεο απηνλνκίαο  

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

απφιπηα 
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vi. βειηηψλεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ 

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

απφιπηα 

vii. επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

 απφιπηα 

 

viii. αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

απφιπηα 

 

ix. απνδέρεηαη ηνπο άιινπο 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

απφιπηα 

 

x. καζαίλεη λα δεηά βνήζεηα 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

απφιπηα 

 

Σα πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο ζε Κέληξν Ζκέξαο:  

i. βνεζνχλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θαλφλσλ 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

απφιπηα 

 

ii. βνεζνχλ ηα παηδηά ζηελ εθκάζεζε εθηέιεζεο εληνιψλ 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

απφιπηα 
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iii. πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

απφιπηα 

 

iv. βνεζνχλ ηα παηδηά λα ζπγθεληξψλνληαη ζε απηφ πνπ θάλνπλ 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ  

απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

 απφιπηα 

 

v.  πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

1 2 3 4 5 

πκθσλψ 

 απφιπηα 

πκθσλψ Οπδέηεξνο Γηαθσλψ     

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
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3. Κείκελα εξγαζίαο κε ηε κνξθή θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, ζπλνδεπκέλεο απφ 

εξσηεκαηνιφγηα θαηαλφεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα ην ίδην ην παηδί, ζρεηηθά κε ηηο 

δηδαρζείζεο έλλνηεο. 

1ν Κείκελν εξγαζίαο: 
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2ο Κείμενο εργαςίασ: 
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3ο Κείμενο εργαςίασ: 
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4ο Κείμενο εργαςίασ: 
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5ο Κείμενο εργαςίασ: 
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