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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

   Η έρευνα που παρουσιάζεται έχει ως στόχο να διερευνήσει τη σχέση του 

διοικητικού και οργανωτικού έργου του ∆ιευθυντή ενός Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου 

µε την ανάπτυξη των Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών που παρέχονται σε έναν 

µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες. Η έρευνα διεξάγεται στο διεπιστηµονικό πεδίο της 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και αποτελεί µια ατοµική – απλή µελέτη 

περίπτωσης, καθώς πραγµατοποιούµε εντατική και λεπτοµερή εξέταση ενός µαθητή 

µε πολλαπλές αναπηρίες, ο οποίος φοιτά στην Στ’ τάξη ενός Ειδικού ∆ηµοτικού 

Σχολείου. Τα στοιχεία της έρευνας συνελέγησαν µε τη µεικτή µέθοδο, η οποία 

αναµειγνύει την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση και βασίζεται στη συλλογή 

ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων (Αβραµίδης & Καλύβα, 2006) από έναν µαθητή 

µε πολλαπλές αναπηρίες, τη µητέρα του, τη συµµαθήτρια του, το ∆ιευθυντή/ 

διδάσκοντα καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό του 

σχολείου. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιµοποιήθηκαν οι Λίστες Ελέγχου Βασικών 

∆εξιοτήτων, η αυτοπαρατήρηση και η ετεροπαρατήρηση µε βάση το Έντυπο 

Καταγραφής της ∆ιδακτικής Αλληλεπίδρασης,  οι διαφοροποιηµένες διδακτικές 

προσεγγίσεις µε βάση τους ετήσιους, µηνιαίους και εβδοµαδιαίους στόχους, οι ηµι-

δοµηµένες συνεντεύξεις  καθώς και τα γραπτά ανώνυµα ερωτηµατολόγια.  

   Η βελτίωση της Λειτουργικής – Πρακτικής Μνήµης, της Συγκέντρωσης Προσοχής 

αλλά και της Ακουστικής Μνήµης του συγκεκριµένου µαθητή µε πολλαπλές 

αναπηρίες κατά ένα εξάµηνο χάρη στην υλοποίηση της πειραµατικής παρέµβασης 

ενισχύει την αντίληψη ότι η ενταξιακή διδακτική στρατηγική του ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ 

(∆ροσινού, και συν., 2009) µειώνει την εµφάνιση της αρνητικής συµπεριφοράς και 

ευνοεί τη διατήρηση και τη γενίκευση της κατάλληλης συµπεριφοράς, µε αποτέλεσµα 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του συγκεκριµένου µαθητή στο σχολείο και στη 

κοινότητα. Κλείνοντας, καταδεικνύεται η συµβολή του διοικητικού έργου του 

∆ιευθυντή στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του µαθητή, σε αντίθεση µε το 

οργανωτικό του έργο και τις παρεχόµενες Ειδικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Οργάνωση, ∆ιοίκηση, Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο, Μαθητής µε 

πολλαπλές αναπηρίες 
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ABSTRACT 

 

   The research presented aims to investigate the relationship of administrative and 

organizational work of the Director of a Special Primary School with the development 

of Special Education Services provided to a student with multiple disabilities. The 

research conducted at the interdisciplinary field of Special Education and is an 

individual - simple case study, as intensive and detailed examination of a student with 

multiple disabilities, who attends the sixth grade of a Special Primary School. Survey 

data were collected with the mixed method, which mixes qualitative and quantitative 

approach based on the collection of qualitative and quantitative data (Avramidis & 

Kaliva, 2006) of a student with multiple disabilities, his mother, his classmate, the 

Director / teacher and the special education and support staff of the school. Used as 

research tools Checklists of Basic Skills, self-observation and observation based on 

Form Record of Teaching Interaction, differentiated teaching approaches based on 

annual, monthly and weekly targets, semi-structured interviews and written 

questionnaires anonymously. 

    Improving Functional - Practical Memory, Concentration and Attention Acoustic 

Remembrance particular student with multiple disabilities during a semester due to 

implementation of the experimental intervention reinforces the perception that the 

accession teaching strategy Τ.Ι.S.Ι.P.S.E (Drossinou, et al., 2009) reduce the 

incidence of negative behavior and favors the maintenance and generalization of 

appropriate behavior, thereby improving the quality of life of that student in school 

and community. Finally, demonstrate the contribution of the administrative work of 

the Director surmount the difficulties of integration of the student, as opposed to the 

organization of work and provided Special Education Services. 

 

Keywords: Organization, Management, Elementary School, Pupil with multiple 

disabilities 

 

 

 

 

 



 11 

Συντοµογραφίες 

 

     Ν.                      Νόµος 

     Ο.Ε.∆.Β.           Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων                                                                                               

     ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ     Στοχευµένο, Ατοµικό, ∆οµηµένο, Ενταξιακό Πρόγραµµα Ειδικής  

                               Αγωγής και Εκπαίδευσης  

     Σ.Μ.Ε.Α.Ε        Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
                                   

     βλ.                     βλέπε 

     επιµ.                  επιµέλεια 

     εφ.                     εφηµερίδα 

     κ.ά.                    και άλλα-οι 

     κ.ο.κ.                 και ούτω καθεξής 

     κ.τ.λ.                  και τα λοιπά 

     µτφ.                   µετάφραση 

     όπ. π.                 όπου παραπάνω 

     όπ. προηγ.         όπως προηγουµένως 

     περ.                   περιοδικό 

     π.χ.                    παραδείγµατος χάρη 

     σ.                      σελίδα  

     σ.σ.                   σελίδες                                                           

     τ.                       τεύχος                                                         

     τοµ.                   τόµος 

     χ.ο.                    χωρίς όνοµα εκδότη 

     χ.χ.                    χωρίς χρονολογία έκδοσης 
                                                                                                                                                                                                                  

     no.                     number 

p.                       page                                              

     pp.                     pages    

     vol.                    volume                                              

 

 

 

 



 12 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Η σηµαντική συνεισφορά του ∆ιευθυντή στο ειδικό σχολείο κρίνεται 

αδιαµφισβήτητη λόγω της ανάπτυξης ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών που ο 

ίδιος προωθεί κατά τη διάρκεια εφαρµογής των προγραµµάτων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Attfield & Williams, 2003). Προκειµένου όµως ένας ∆ιευθυντής να 

είναι πετυχηµένος στο ειδικό σχολείο, ανταποκρινόµενος στις Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες των µαθητών, οφείλει να έχει όχι µόνο στέρεη παιδαγωγική γνώση αλλά και 

ξεκάθαρη κατανόηση των αναπτυξιακών σταδίων των παιδιών (Garner & Forbes, 

2013). Επίσης, η αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ του προσωπικού του σχολείου 

και της οικογένειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχή υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών παρεµβάσεων (Chesney & Champion, 2008). 

   Η ικανοποίηση από τη µια των εξατοµικευµένων αναγκών των µαθητών και από 

την άλλη η δηµιουργία της αίσθησης ότι ανήκουν και συµµετέχουν ενεργά στην 

οµάδα ενισχύουν τη διαδικασία ένταξης τόσο στη σχολική όσο και στη τοπική 

κοινότητα (Norwich, 2008). Το εκπαιδευτικό προσωπικό λοιπόν οφείλει να αλλάζει 

τις διδακτικές στρατηγικές που χρησιµοποιεί στις τάξεις, παρά τους περιορισµούς των 

εθνικών Αναλυτικών Προγραµµάτων και των συστηµάτων αξιολόγησης (Florian, 

2008). Συνεπώς, απαιτούνται κατάλληλες κυβερνητικές πολιτικές προκειµένου να 

οδηγηθούµε στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων ειδικών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, υλοποιώντας στη πράξη τη θέση πως «κάθε παιδί µας 

ενδιαφέρει» (Carpenter, 2011).  

   Μια κατηγορία λοιπόν παιδιών που στην παρούσα έρευνα µας ενδιαφέρει είναι οι 

µαθητές µε νοητική καθυστέρηση, οι οποίοι συχνά εµφανίζουν αποκλίνουσα 

συµπεριφορά. Συγκεκριµένα, οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε νοητική 

καθυστέρηση δηµιουργούν πολύ µεγάλες πιθανότητες για εµφάνιση προβληµάτων 

συµπεριφοράς (επιθετικότητα, αυτοτραυµατισµό, κρίσεις θυµού, καταστροφή 

αντικειµένων). Οι συµπεριφορές αυτές όµως επηρεάζουν αρνητικά τη µαθησιακή 

πρόοδο των ίδιων των παιδιών και την ανάπτυξη των κοινωνικών τους σχέσεων. 

Πολλά από τα παιδιά λοιπόν µε νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν προβλήµατα 

συµπεριφοράς, επειδή συνήθως δεν κατανοούν τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Τα 

άτοµα αυτά µπορεί να έχουν εποµένως ελλείµµατα στην προσαρµοστική 

συµπεριφορά µέσα στην τάξη (π.χ. διάσπαση προσοχής). Επιπρόσθετα προβλήµατα 
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µπορούν µάλιστα να δηµιουργηθούν εξαιτίας των µαθησιακών δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν, γεγονός που επιδρά αρνητικά στο αυτοσυναίσθηµά τους (∆ράκος & 

Τσιναρέλης, 2011).  

   Τα παιδιά συνεπώς και οι νέοι άνθρωποι που συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα αντιµετώπισης των γνωστικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών τους 

δυσκολιών αποτελούν µια ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα της οποίας οι ανάγκες ψυχικής 

υγείας εξακολουθούν να ερευνώνται (Hackett, et al., 2010). Εντούτοις, η άρτια 

διδασκαλία, η σύναψη ποιοτικών σχέσεων µε τους ενήλικες σε συνδυασµό µε τη 

σύναψη φιλικών σχέσεων στη σχολική κοινότητα αυξάνουν την ικανοποίηση που 

απολαµβάνουν οι µαθητές στη διάρκεια της µαθητικής τους ζωής, συµβάλλοντας 

καθοριστικά στην άρση των προαναφερθεισών δυσκολιών (Prunty, Dupont, & 

Mcdaid, 2012). Γι’ αυτούς τους λόγους, κάθε άτοµο µε νοητική καθυστέρηση πρέπει 

να αντιµετωπίζεται ως µια ξεχωριστή και µοναδική προσωπικότητα µε ιδιαίτερες 

ικανότητες και ανάγκες (Χρηστάκης, 2013). Άλλωστε, δεν είναι ποτέ αργά για την 

έναρξη µιας εκπαιδευτικής παρέµβασης, καθώς η σοβαρότητα της αναπηρίας δεν 

αποτελεί ικανό εµπόδιο στην πραγµάτωση του δικαιώµατος για ποιοτική ζωή (Kellett, 

2005). 

   Το Σχέδιο Στοχευµένης, Ατοµικής, ∆οµηµένης, Ενταξιακής ∆ιδακτικής Εργασίας 

πραγµατώνει το δικαίωµα του παιδιού µε νοητική καθυστέρηση για ποιοτική ζωή, 

καθώς ορίζεται µε βάση τα κριτήρια της δοµής, του ενταξιακού πλαισίου και της 

αξιοποίησης των βιωµάτων του µαθητή µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(∆ροσινού, 2014). Ο σχεδιασµός µάλιστα του δοµηµένου διδακτικού προγράµµατος 

είναι η σηµαντικότερη στρατηγική που χρησιµοποιείται σήµερα διεθνώς (∆ροσινού, 

και συν., 2009). Με βάση τα παραπάνω συνάγουµε λοιπόν ότι ο ειδικός παιδαγωγός 

που εφαρµόζει τη συγκεκριµένη ενταξιακή διδακτική στρατηγική καλείται να θέσει 

έναν λειτουργικό και ρεαλιστικό στόχο, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες 

του παιδιού, τα ενδιαφέροντα, τις εµµονές του, το ρυθµό και το χρόνο µε τον οποίο 

κάνει τις νοητικές επεξεργασίες στην προσπάθειά του να αντεπεξέλθει σε ένα νοητικό 

έργο και τελικά να µάθει (∆ροσινού, 2014).  

   Οι εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία είναι ωστόσο ιδιαιτέρως στρεσαρισµένοι λόγω 

της έλλειψης πόρων και του ανεπαρκούς εξοπλισµού τους. Νιώθουν µάλιστα ότι δεν 

διαθέτουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό προκειµένου να διδάξουν στους 

µαθητές, ικανοποιώντας την ποικιλία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους 

(Williams & Gersch, 2004). Οι βασικότερες άλλωστε προκλήσεις που έχουν 
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αναγνωριστεί από τους ∆ιευθυντές των ειδικών σχολείων είναι η σταθερή αλλαγή, η 

άκαµπτη σχολική βελτίωση, οι ανησυχίες χρηµατοδότησης, η γραφειοκρατία και η 

διατήρηση µιας ισορροπίας µεταξύ της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής (Baker, 

2009).  

   Η πραγµάτωση συνεπώς διεργασιών ανατροφοδότησης από όλο το προσωπικό του 

σχολείου µέσω ενδο-υπηρεσιακών συσκέψεων συντελεί στον εντοπισµό όλων 

εκείνων των θεµάτων στα οποία ο ∆ιευθυντής του ειδικού σχολείου θα εστιάσει για 

την ανάπτυξη του προσωπικού (Neil, McEwen, Carlisle, & Knipe, 2001). Επιπλέον, η 

ανάπτυξη ποιοτικότερης συνεργασίας µεταξύ των γονέων, του παιδιού και των 

ειδικών τόσο σε ιατρικά όσο και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αποτελεί έναν από 

τους βασικότερους στόχους, ο οποίος εκλαµβάνεται θετικά από όλους τους 

συµµετέχοντες (Johnson & Thomas, 1999).  

    Συνοψίζοντας, η σχολική ηγεσία αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 

παράγοντες για την ανάπτυξη των κατάλληλων διδακτικών και µαθησιακών 

ευκαιριών για τους µαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Ο ηγέτης λοιπόν, 

τροποποιώντας τον προγραµµατισµό του σχολείου παρέχει εξαιρετικά θετικές 

εµπειρίες στους µαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες µέσα σε ένα ιδιαιτέρως 

υποστηρικτικό και ενταξιακό αξιακό πλαίσιο (Garner & Forbes, 2013). Η προώθηση 

άλλωστε των δικαιωµάτων του παιδιού είναι ένα στοίχηµα τόσο για τη δηµοκρατική 

οικογένεια όσο και για τη δηµοκρατική κοινωνία. Η υλοποίησή της και ο βαθµός 

επιτυχίας της αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, αν και η οικογένεια σε 

συνεργασία µε το σχολείο (εφόσον εκείνο έχει κατάλληλα καταρτισµένους 

εκπαιδευτικούς) αποτελούν τους σηµαντικότερους θεσµούς εντός των οποίων 

µπορούν να καλλιεργηθούν (Μπάλιας, 2012).    
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1. ΕΙ∆ΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

1.1. Η Ειδική ∆ιδακτική σε µαθητή µε Νοητική Αναπηρία, 

προβλήµατα λόγου και οµιλίας και ελαφρά κινητικά προβλήµατα 

    

   Όπως είναι γνωστό, άτοµα µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες θωρούνται εκείνα 

που έχουν σηµαντικές δυσκολίες µάθησης και προσαρµογής εξαιτίας σωµατικών, 

διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων 

(Χρηστάκης, 2013). Στη συγκεκριµένη κατηγορία λοιπόν εντάσσονται και οι µαθητές 

µε πολλαπλές αναπηρίες, οι οποίοι έχουν διαγνωστεί µε περισσότερες από µία 

αναπηρίες. Ειδικότερα, για την ένταξή τους σε κάποιο ορισµένο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα λαµβάνεται υπόψη το πρόβληµα που κυριαρχεί και κατηγοριοποιεί το 

παιδί (Χρηστάκης, 2011). Μία χαρακτηριστική µάλιστα περίπτωση µαθητή µε 

πολλαπλές αναπηρίες είναι εκείνου που έχει διαγνωστεί µε νοητική αναπηρία (η 

οποία είναι κυρίαρχη), προβλήµατα λόγου και οµιλίας καθώς και ελαφρά κινητικά 

προβλήµατα. 

   Το 2008 η Αµερικανική Εταιρία για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities - AAΙDD) 

επισηµαίνει ότι «η νοητική αναπηρία είναι µία αναπηρία που χαρακτηρίζεται από 

σηµαντικούς περιορισµούς στη νοητική λειτουργία και την προσαρµοστική συµπεριφορά 

όπως αυτή εµφανίζεται στις αντιληπτικές, κοινωνικές και πρακτικές προσαρµοστικές 

δεξιότητες». Η νοητική καθυστέρηση µπορεί συνεπώς να οφείλεται σε εξακριβωµένες 

οργανικές βλάβες όπως: α) χρωµοσωµικές ανωµαλίες (σύνδροµο Down, Prader – 

Willi, Smith - Magenis, Turner, Klinefelter κ.ά.), β) ανωµαλίες του µεταβολισµού – 

χωρίς φαινοτυπική δράση (φαινυλοκετονουρία P.K.U., νόσος Tay – Sachs, 

Galactosemia), γ) προγεννητικά αίτια (αλκοολισµός, ναρκωτικές ουσίες, κάπνισµα, 

ακτινοβολίες, δηλητηριάσεις από µόλυβδο, χρόνιες λοιµώξεις της µητέρας, 

µολυσµατικές ασθένειες κ.ά.), δ) περιγεννητικά αίτια (Εγκεφαλικό τραύµα, 

περιγεννητική ασφυξία, ανοξεία κ.ά.) καθώς και ε) σε µεταγεννητικά αίτια 

(εγκεφαλικά τραύµατα κυρίως από ατυχήµατα, παιδική κακοποίηση, δηλητηριάσεις, 

λοιµώξεις και παράσιτα) (Τσιναρέλης, 2013: σσ.94, 107).  
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   Το πιο εµφανές χαρακτηριστικό της νοητικής καθυστέρησης είναι η µειωµένη 

ικανότητα για µάθηση. Η εκπαιδευτική έρευνα έχει καταδείξει ότι τα παιδιά µε 

νοητική καθυστέρηση έχουν δυσκολίες σε όλους σχεδόν τους τοµείς της γνωστικής 

λειτουργίας. Η ανάπτυξή τους ακολουθεί µεν τα ίδια εξελικτικά στάδια µ’ αυτή των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης, όµως ο ρυθµός είναι βραδύτερος, µε αποτέλεσµα να µην 

ολοκληρώνεται η πνευµατική τους ανάπτυξη και να µην φτάνουν τελικά στα ανώτατα 

πνευµατικά στάδια (Τσιναρέλης, 2013: σ. 98). Σύµφωνα µάλιστα µε τη φιλοσοφία και 

τις αρχές του Πλαισίου του Αναλυτικού Προγράµµατος της Ειδικής Αγωγής 

(ΠΑΠΕΑ), που αναγράφονται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 301/1996, οι ειδικοί 

παιδαγωγοί παρεµβαίνουν µε στοχευµένες δραστηριότητες µαθησιακής ετοιµότητας 

υποστηριζόµενης διαβίωσης από τις µικρές ηλικίες των µαθητών, οι οποίοι έχουν 

διαγνωστεί µε νοητικές αναπηρίες µε έµφαση την νοητική καθυστέρηση  (∆ροσινού, 

Μερτζάνη, Μπάτσου, Κατσουράκη, & Νάου, 2010).  

   Ο κίνδυνος µάλιστα σχολικής διαρροής φαίνεται να είναι υψηλότερος για τα άτοµα 

που έχουν διαγνωστεί µε νοητική καθυστέρηση ή αυτισµό. Γι’ αυτό το λόγο, 

απαιτείται όχι µόνο µεγαλύτερη προσπάθεια στην εκπαίδευση αυτών των δύο 

κατηγοριών Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών αλλά και ποιοτικότερη συµβουλευτική 

στους γονείς και στους κηδεµόνες των συγκεκριµένων µαθητών από το προσωπικό 

του σχολείου, προκειµένου να συνεχίσουν να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο δίχως 

να χάνουν τον ενθουσιασµό τους (Kalita & Sarmah, 2011). 

   Οι δυσκολίες στην επικοινωνία που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε αναπτυξιακές 

διαταραχές, δηµιουργούν πολύ µεγάλες πιθανότητες για εµφάνιση προβληµάτων 

συµπεριφοράς (επιθετικότητα, αυτοτραυµατισµός, κρίσεις θυµού, καταστροφή 

αντικειµένων). Οι συµπεριφορές αυτές επηρεάζουν αρνητικά τη µαθησιακή πρόοδο 

των ίδιων των παιδιών και την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Επίσης, 

διαταράσσουν το περιβάλλον της τάξης και συνεπώς τη ροή της διδασκαλίας. Πολλά 

από τα παιδιά λοιπόν µε νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν κινητικά προβλήµατα 

και προβλήµατα συµπεριφοράς, επειδή συνήθως δεν κατανοούν τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος. Τα άτοµα αυτά µπορεί να έχουν ελλείµµατα στην προσαρµοστική 

συµπεριφορά µέσα στην τάξη (π.χ. διάσπαση προσοχής) (∆ράκος & Τσιναρέλης, 

2011). Τα παιδιά συνεπώς και οι νέοι άνθρωποι που συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα αντιµετώπισης των γνωστικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών τους 

δυσκολιών αποτελούν µια ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα της οποίας οι ανάγκες ψυχικής 

υγείας εξακολουθούν να ερευνώνται (Hackett, et al., 2010). Εντούτοις, η άρτια 



 18 

διδασκαλία, η σύναψη ποιοτικών σχέσεων µε τους ενήλικες σε συνδυασµό µε τη 

σύναψη φιλικών σχέσεων στη σχολική κοινότητα αυξάνουν την ικανοποίηση που 

απολαµβάνουν οι µαθητές στη διάρκεια της µαθητικής τους ζωής, συµβάλλοντας 

καθοριστικά στην άρση των προαναφερθεισών δυσκολιών (Prunty, Dupont, & 

Mcdaid, 2012).  

   Κλείνοντας, οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι τα άτοµα µε νοητική καθυστέρηση 

αποτελούν µια ανοµοιογενή οµάδα, που διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το βαθµό της 

νοητικής καθυστέρησης, τις αιτίες του προβλήµατος, τη συµπεριφορά, την πρόγνωση 

για το τελικό επίπεδο της νοητικής τους ανάπτυξης και κοινωνικής προσαρµογής. Γι’ 

αυτούς τους λόγους, τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε τις δυνατότητες, τα 

ελλείµµατά τους, και τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς τους δεν πρέπει να 

γενικεύονται. Κάθε άτοµο µε νοητική καθυστέρηση πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια 

ξεχωριστή και µοναδική προσωπικότητα µε ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες 

(Χρηστάκης, 2013). Άλλωστε, δεν είναι ποτέ αργά για την έναρξη µιας εκπαιδευτικής 

παρέµβασης, καθώς η σοβαρότητα της αναπηρίας δεν αποτελεί ικανό εµπόδιο στην 

πραγµάτωση του δικαιώµατος για ποιοτική ζωή (Kellett, 2005). 

 

1.2. Η Ειδική ∆ιδακτική µε τη χρήση του Στοχευµένου, Ατοµικού, 

∆οµηµένου, Ενταξιακού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ) 

 

   Το Σχέδιο Στοχευµένης, Ατοµικής, ∆οµηµένης, Ενταξιακής ∆ιδακτικής Εργασίας 

ορίζεται µε βάση τα κριτήρια της δοµής, του ενταξιακού πλαισίου και της 

αξιοποίησης των βιωµάτων του µαθητή µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(∆ροσινού, 2014). Ο σχεδιασµός µάλιστα του δοµηµένου διδακτικού προγράµµατος 

είναι η σηµαντικότερη στρατηγική που χρησιµοποιείται σήµερα διεθνώς. Η 

κατάρτισή του άλλωστε προϋποθέτει βασικές γνώσεις και συνεπώς εξειδίκευση. Τα 

βασικά κριτήρια µε τα οποία ορίζεται το δοµηµένο διδακτικό πρόγραµµα είναι: α) η 

κατανοητή διαδοχή των οδηγιών, β) η συγκεκριµένη διαδοχή βασίζεται στο 

αναλυτικό πρόγραµµα (ΠΑΠΕΑ, ΑΠΣ, ∆ΕΠΠΣ), γ) τα στοιχεία της διαδοχής 

οδηγούν στην ολοκλήρωση της δεξιότητας, δ) τα στοιχεία είναι δοµικά συνδεδεµένα, 

ε) η αποκτηµένη δεξιότητα µπαίνει σε ιεραρχία δεξιοτήτων (π.χ. το παιδί µαθαίνει να 

δένει τα κορδόνια του αφού προηγουµένως έχει κατακτήσει τη δεξιότητα να πιάνει το 
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κουτάλι), στ) το πρόγραµµα εµπίπτει στη συνολική και βιωµένη εµπειρία και ζ) η 

αρχική κατευθυνόµενη από το δάσκαλο καθοδήγηση οδηγεί το µαθητή στην αύξηση 

των επιπέδων αυτονοµίας (∆ροσινού, και συν., 2009). 

   Με βάση τα παραπάνω συνάγουµε λοιπόν ότι ο ειδικός παιδαγωγός καλείται να 

θέσει έναν λειτουργικό και ρεαλιστικό στόχο, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ειδικές 

ανάγκες του παιδιού, τα ενδιαφέροντα, τις εµµονές του, το ρυθµό και το χρόνο µε τον 

οποίο κάνει τις νοητικές επεξεργασίες στην προσπάθειά του να αντεπεξέλθει σε ένα 

νοητικό έργο και τελικά να µάθει. Η δυσκολία του ειδικού παιδαγωγού έγκειται 

συνεπώς στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του µαθητή µε Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες και του περιβάλλοντος που αλληλοεπιδρά µε αυτόν, πέρα από αυτά που 

περιγράφονται στη διάγνωση (∆ροσινού, 2014).  

   Το ατοµικό διδακτικό πρόγραµµα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και ο 

διδακτικός στόχος βασίζονται: α) στο Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής 

Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) και β) στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 

(∆ΕΠΠΣ) και στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ). Το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα Σπουδών αποτελεί εξάλλου ένα γενικό πλαίσιο µαθηµάτων µε αναφορά 

σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο (π.χ. Γλώσσα Β’ τάξης ∆ηµοτικού κ.λπ.). Το 

ΠΑΠΕΑ από κοινού µε το ∆ΕΠΠΣ λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του παιδιού 

και οδηγεί τον εκπαιδευτικό ΕΑΕ να επιλέγει το υλικό που θεωρεί χρήσιµο και 

αναγκαίο για την εκπαίδευση, προσαρµόζοντάς το στις δυνατότητες, στις δυσκολίες, 

στις ανάγκες αλλά και στα βιώµατα του παιδιού. Σηµαντικό συστατικό µάλιστα στο 

ατοµικό πρόγραµµα ΕΑΕ αποτελεί η ευελιξία, η προσαρµοστικότητα στις 

καθηµερινές και τρέχουσες ανάγκες του ατόµου και η δυναµική για εφαρµογή της 

διαφοροποιηµένης διδασκαλίας (∆ροσινού, 2014).  

   Ο διδακτικός στόχος και το ενταξιακό διδακτικό πρόγραµµα για ΕΕΑ σύµφωνα µε 

το ΠΑΠΕΑ προϋποθέτει τη συστηµατική προετοιµασία του υπό ένταξη µαθητή, των 

εκπαιδευτικών του ενταξιακού σχολείου που θα υποδεχτούν τον υπό ένταξη µαθητή 

καθώς και τους γονείς του µαθητή που αιτούνται την ένταξη του παιδιού τους στο 

συµβατικό σχολείο της γειτονιάς τους. Ο ενταξιακός διδακτικός στόχος προϋποθέτει 

εποµένως: α) τα αναγκαία προσόντα και εµπειρίες (µεθόδους και τεχνικές 

σχεδιασµού και εκτέλεσης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων) των δασκάλων που 

εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και β) την καταλληλόλητα του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την αντιµετώπιση των ειδικών αναγκών των 

παιδιών (∆ροσινού, 2014). 
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   Μάλιστα, το πιο κοινό χαρακτηριστικό ενός µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες (που 

έχει διαγνωστεί µε νοητική καθυστέρηση), το οποίο οφείλουµε να λάβουµε υπόψη 

κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ, είναι η αναπτυξιακή 

καθυστέρηση, που συνήθως αφορά σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης. Τα περισσότερα 

παιδιά παρουσιάζουν καθυστέρηση και στον κινητικό τοµέα. Ειδικότερα, στην 

παιδική ηλικία τα παιδιά µε νοητική καθυστέρηση είναι συνήθως αδέξια, 

παρουσιάζουν προβλήµατα στη λεπτή και αδρή κινητικότητα, δυσκολίες στην οµιλία, 

στην αντίληψη, στην κοινωνική συµπεριφορά καθώς και στις συναισθηµατικές 

εκδηλώσεις. Επίσης, τις περισσότερες φορές, κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας 

παρουσιάζουν διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και δυσκολίες µάθησης 

(Τσιναρέλης, 2013: σ.106). 

   Οι υπηρεσίες άλλωστε και οι λειτουργοί του Κράτους αναγνωρίζουν τη νοητική 

αναπηρία ως µέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως ένα σύνθετο εκπαιδευτικό, 

κοινωνικό και πολιτικό φαινόµενο και σε κάθε περίπτωση φροντίζουν να αποτρέπουν 

τον υποβιβασµό των δικαιωµάτων των ατόµων µε νοητική αναπηρία στη συµµετοχή 

ή στη συνεισφορά τους στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή (∆ροσινού, Μερτζάνη, 

Μπάτσου, Κατσουράκη, & Νάου, 2010). Επιπροσθέτως, η διαφορετικότητα αυτή 

πρέπει να συνεισφέρει στη διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών του σχολείου και 

στην επιλογή των µέσων και των µεθόδων διδασκαλίας.  

   Οι γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες ενός µαθητή µε 

πολλαπλές αναπηρίες δυσκολεύουν συνεπώς την κοινωνικοποίησή του και τις 

σχέσεις µε τους συνοµηλίκους του, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η ουσιαστική 

σχολική και κοινωνική ένταξή του. Γι’ αυτούς τους λόγους, κρίνεται απαραίτητη µια 

καινοτόµα και ενδο-υπηρεσιακή επιµορφωτική ανάπτυξη του προσωπικού, 

προκειµένου να καταστεί εφικτή η ένταξη του µαθητικού δυναµικού. Η ανάπτυξη 

εποµένως των διαπροσωπικών δεξιοτήτων του προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για 

την αποτελεσµατική παροχή των ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών όχι µόνο στους 

µαθητές αλλά και στις οικογένειές τους (Norris & Closs, 1999). Μια δυναµική 

προσέγγιση λοιπόν που αναδύεται στην εκπαιδευτική κοινότητα για την 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα ειδικά σχολεία είναι εκείνη που 

εστιάζει στην αλληλεπίδραση µέσω διαδικτύου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 

κοινοποίηση των εφαρµοσµένων ενταξιακών διδακτικών στρατηγικών 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ) και η άµεση επικοινωνία των ειδικών 

παιδαγωγών µε ακαδηµαϊκούς συναδέλφους αποτελεί ένα θετικό επίτευγµα, το οποίο 
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συµβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών (Ho & Arthur-Kelly, 2013).  
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2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

2.1. Οργάνωση 

 

   Είναι ερευνητικά τεκµηριωµένο το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία 

είναι ιδιαιτέρως στρεσαρισµένοι λόγω της έλλειψης πόρων και του ανεπαρκούς 

εξοπλισµού τους. Νιώθουν µάλιστα ότι δεν διαθέτουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό 

εξοπλισµό προκειµένου να διδάξουν στους µαθητές, ικανοποιώντας την ποικιλία των 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους (Williams & Gersch, 2004). Οι βασικότερες 

άλλωστε προκλήσεις που έχουν αναγνωριστεί από τους ∆ιευθυντές των ειδικών 

σχολείων είναι η σταθερή αλλαγή, η άκαµπτη σχολική βελτίωση, οι ανησυχίες 

χρηµατοδότησης, η γραφειοκρατία και η διατήρηση µιας ισορροπίας µεταξύ της 

εργασίας και της ιδιωτικής ζωής (Baker, 2009).  

   Ως οργάνωση µπορεί λοιπόν να εκληφθεί το ίδιο το αποτέλεσµά της οργανωτικής 

διαδικασίας, όπως είναι η κατάρτιση ενός οργανογράµµατος, για τη διευθέτηση και 

τη συσχέτιση των καθηκόντων µεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας κ.ά. Έτσι, 

όταν λέµε ότι ένα ειδικό σχολείο οργανώθηκε, συνήθως εννοούµε ότι καταρτίστηκε 

και εφαρµόστηκε κάποιο οργανόγραµµα, έτσι ώστε οι εργασίες και τα καθήκοντα του 

προσωπικού να περιγραφούν και οι σχέσεις ανάµεσα στα καθήκοντα ενός µέλους και 

στα καθήκοντα άλλων µελών να αποσαφηνιστούν. Ανάµεσα µάλιστα στις βασικές 

οργανωτικές δραστηριότητες είναι και οι παρακάτω: α) η διαµόρφωση του χώρου του 

γραφείου, β) η οργάνωση της σχολικής γραµµατείας, γ) η οργάνωση του σχολικού 

αρχείου, δ) η τήρηση και η ενηµέρωση των υπηρεσιακών βιβλίων του σχολείου και ε) 

η οργάνωση και η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης (Σαΐτης, 2008). 

   Συµπερασµατικά, ο όρος «οργάνωση» στην παρούσα εργασία, αναφέρεται κατά 

κύριο λόγο στη λειτουργία της διοίκησης,  η οποία συνδέεται µε τον καθορισµό και 

τον καταµερισµό των εργασιών, την ανάθεσή τους σε συγκεκριµένα άτοµα, την 

κατανοµή των πόρων, τον προσδιορισµό των σχέσεων εργασίας και τον συντονισµό 

των αποτελεσµάτων µε σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στη φάση 

του προγραµµατισµού. Η οργάνωση εποµένως αναφέρεται στο σχεδιασµό της 

οργανωτικής δοµής, δηλαδή στη διαδικασία διαµόρφωσης του οργανογράµµατος του 
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οργανισµού και αποτελεί µέσο προκειµένου να αποσαφηνισθεί το εσωτερικό 

περιβάλλον του, να υλοποιηθούν οι στόχοι του και να καθοριστούν τα καθήκοντα και 

οι σχέσεις των µελών του (Σαΐτης, 2008). 

 

2.2. ∆ιεύθυνση 

 

   Η διεύθυνση, µία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες της διοίκησης, αποτελεί την 

ενεργοποίηση και καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναµικού, προκειµένου να συµβάλει 

καθοριστικά στην υλοποίηση των αντικειµενικών σκοπών του οργανισµού (Σαΐτης, 

2008). Ο ∆ιευθυντής µάλιστα αντιµετωπίζει καθηµερινά την πρόκληση 

εξισορρόπησης της πίεσης για επιτυχία των παιδιών και από την άλλη την πρόκληση 

για αποτελεσµατική υποστήριξη του προσωπικού του σχολείου (Williams & Gersch, 

2004).  

   Λέγοντας «διεύθυνση» εννοούµε την παροχή ορισµένης κατεύθυνσης στο 

ανθρώπινο δυναµικό για την πρόκληση ενσυνείδητων ενεργειών µε σκοπό την 

υλοποίηση των προγραµµάτων δράσης του οργανισµού. Αποτελεί µάλιστα τη 

δυσκολότερη δραστηριότητα της διοίκησης, επειδή έχει να αντιµετωπίσει τον 

ανθρώπινο παράγοντα, του οποίου η συµπεριφορά είναι δύσκολο να σταθµιστεί και 

να καθοριστεί. Το έργο της διεύθυνσης συνίσταται στον κατάλληλο χειρισµό των 

µελών µιας οργάνωσης, στην καθοδήγησή τους για τη συνεργασία µεταξύ τους και 

στην παρότρυνσή τους για τη µεγιστοποίηση των προσπαθειών τους. Πιο 

συγκεκριµένα, στα πλαίσια της διεύθυνσης µπορούµε να εντάξουµε τις εξής 

διοικητικές δραστηριότητες: α) την εκχώρηση εξουσίας, β) την παρώθηση ή 

υποκίνηση, γ) την επικοινωνία, δ) το συντονισµό και ε) το χειρισµό διαφορών 

(Σαΐτης, 2008). 

      Συνοψίζοντας, η λειτουργία της διεύθυνσης στην εκπαίδευση είναι η 

διαπροσωπική πλευρά της διοίκησης, µε την οποία τα µέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας οδηγούνται να κατανοήσουν καλύτερα τους ρόλους τους και να 

συµβάλουν αποτελεσµατικά στην πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων. 

∆ηλαδή, η σχολική διεύθυνση θα είναι αποτελεσµατική, όταν οι προσδοκίες από το 

∆ιευθυντή - ηγέτη, τους υφιστάµενους και το έργο συγκλίνουν (Σαΐτης, 2008).  
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2.3. Περιγραφή ερευνητικού προβλήµατος 

 

   Η σηµαντική συνεισφορά του ∆ιευθυντή στο ειδικό σχολείο κρίνεται 

αδιαµφισβήτητη λόγω της ανάπτυξης ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών που ο 

ίδιος προωθεί κατά τη διάρκεια εφαρµογής των προγραµµάτων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Attfield & Williams, 2003). Προκειµένου όµως ένας ∆ιευθυντής να 

είναι πετυχηµένος σε µια Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

ανταποκρινόµενος στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες των µαθητών, οφείλει να έχει 

όχι µόνο στέρεη παιδαγωγική γνώση αλλά και ξεκάθαρη κατανόηση των 

αναπτυξιακών σταδίων των παιδιών (Garner & Forbes, 2013). Επίσης, η 

αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ του προσωπικού του σχολείου και της 

οικογένειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχή υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών παρεµβάσεων (Chesney & Champion, 2008). 

   Η ικανοποίηση από τη µια των εξατοµικευµένων αναγκών των µαθητών και από 

την άλλη η δηµιουργία της αίσθησης ότι ανήκουν και συµµετέχουν ενεργά στην 

οµάδα ενισχύουν τη διαδικασία ένταξης τόσο στη σχολική όσο και στη τοπική 

κοινότητα (Norwich, 2008). Το εκπαιδευτικό προσωπικό λοιπόν οφείλει να αλλάζει 

τις διδακτικές στρατηγικές που χρησιµοποιεί στις τάξεις, παρά τους περιορισµούς των 

εθνικών Αναλυτικών Προγραµµάτων και των συστηµάτων αξιολόγησης (Florian, 

2008).  

   Μια διδακτική στρατηγική λοιπόν που µπορεί να χρησιµοποιήσουν οι ειδικοί 

παιδαγωγοί είναι το Σχέδιο Στοχευµένης, Ατοµικής, ∆οµηµένης, Ενταξιακής 

∆ιδακτικής Εργασίας, το οποίο ορίζεται µε βάση τα κριτήρια της δοµής, του 

ενταξιακού πλαισίου και της αξιοποίησης των βιωµάτων του µαθητή µε Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Εποµένως, ο ειδικός παιδαγωγός καλείται να θέσει έναν 

λειτουργικό και ρεαλιστικό στόχο, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες του 

παιδιού, τα ενδιαφέροντα, τις εµµονές του, το ρυθµό και το χρόνο µε τον οποίο κάνει 

τις νοητικές επεξεργασίες στην προσπάθειά του να αντεπεξέλθει σε ένα νοητικό έργο 

και τελικά να µάθει (∆ροσινού, 2014).  

   Με βάση τα παραπάνω συνάγουµε λοιπόν ότι η συγκεκριµένη ερευνητική εργασία 

έχει ως στόχο µέσα από την παράθεση των συµπερασµάτων που θα προκύψουν: α) να 

διευρύνει το γνωστικό πεδίο σχετικά µε το ρόλο που επιτελεί ο ∆ιευθυντής του 

Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου στην ανάπτυξη Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών σε 
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µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες, τις αρµοδιότητές του και τα όρια δράσης του µέσα 

στο ισχύον σύστηµα διοίκησης της ελληνικής εκπαίδευσης και β) να προωθήσει 

ταυτόχρονα τον προβληµατισµό σχετικά µε τη διαφοροποιηµένη διδακτική και 

παιδαγωγική αντιµετώπιση µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες και τον 

επαναπροσδιορισµό της σηµασίας της θέσης του ειδικού παιδαγωγού, µέσα στο 

πλαίσιο της σύγχρονης προβληµατικής για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη 

των µαθητών µε ΕΕΑ.  

 

2.4. Αναγκαιότητα µελέτης – Σκοπιµότητα 

 

   Η διερεύνηση των προσωπικών αντιλήψεων τόσο του διοικητικού όσο και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε ένα Ειδικό Σχολείο κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντική για 

την περεταίρω ανάπτυξη των παρεχόµενων Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών και 

την άρση των δυσκολιών ένταξης των µαθητών. Οι προτάσεις της διεπιστηµονικής 

οµάδας, των γονέων αλλά και των ίδιων των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες συµβάλλουν στην αύξηση της συνολικής αποτελεσµατικότητας ολόκληρης 

της Ειδικής Σχολικής Μονάδας (Baker, 2009, Prunty, Dupont, & Mcdaid, 2012, 

Garner & Forbes, 2013).  

   Παράλληλα, η µείωση της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς των µαθητών µε την 

ταυτόχρονη διατήρηση και γενίκευση της κατάλληλης συµπεριφοράς µετριάζει την 

αδυναµία τους να συνεργάζονται µε τα πρόσωπα του σχολικού περιβάλλοντος. Οι 

ενταξιακές διδακτικές στρατηγικές βελτιώνουν συνεπώς τη µαθησιακή και κοινωνική 

συµπεριφορά των µαθητών, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους 

τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινότητα (Kellett, 2005, Norwich, 2008, Hackett, et 

al., 2010).  

   Έχοντας κατά νου τις προαναφερθείσες παραδοχές, η έρευνά µας έχει σκοπό να 

µελετήσει τη σχέση του διοικητικού και οργανωτικού έργου του ∆ιευθυντή 

(εκχώρηση αρµοδιοτήτων, συντονισµός, οργάνωση) µε την ανάπτυξη των Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών που παρέχονται σε µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες, 

καθώς δεν έχουν αναπτυχθεί ανάλογες ερευνητικές προσπάθειες στη χώρα µας. 

Παράλληλα, έχει στόχο να αναδείξει τις προτάσεις του διοικητικού, του ειδικού 

εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, του γονέα και των δύο µαθητών µε 

πολλαπλές αναπηρίες για ρυθµίσεις και τροποποιήσεις που µπορούν να βελτιώσουν 
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όχι µόνο την άσκηση των διοικητικών και οργανωτικών καθηκόντων του ∆ιευθυντή, 

αλλά και τις παρεχόµενες Ειδικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες στο συγκεκριµένο 

µαθητή, µε αποτέλεσµα την υπέρβαση των δυσκολιών ένταξής του στη σχολική και 

τοπική κοινότητα.  

   Συγκεκριµένα, οι επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι: 

1. Να αναδειχθούν οι προσωπικές αντιλήψεις του ∆ιευθυντή / διδάσκοντα, της 

Ψυχολόγου, της Κοινωνικής Λειτουργού, του Εργοθεραπευτή, της 

Λογοθεραπεύτριας και της Μαίας καταδεικνύοντας τη σχέση του διοικητικού 

και οργανωτικού έργου του ∆ιευθυντή (εκχώρηση αρµοδιοτήτων, 

συντονισµός, οργάνωση) µε την ανάπτυξη των Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Υπηρεσιών που παρέχονται σε µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες.  

2. Να καταγραφούν οι δυσκολίες ένταξης του µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες 

στη σχολική και τοπική κοινότητα και οι προτάσεις της διεπιστηµονικής 

οµάδας, της µητέρας του µαθητή, της συµµαθήτριας Χ.  αλλά και του ίδιου 

του µαθητή (Ε.) για βελτιωτικές µεταβολές στο γενικότερο πλαίσιο παροχής 

των Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών, µε στόχο την πλήρη ένταξή του στη 

σχολική και τοπική κοινότητα και τη συνακόλουθη αύξηση της συνολικής 

αποτελεσµατικότητας της Ειδικής Σχολικής Μονάδας. 

3. Να µειωθεί η ανεπιθύµητη συµπεριφορά του µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες 

(µειωµένο ενδιαφέρον για µάθηµα, εξάρσεις θυµού και εκδήλωση 

επιθετικότητας, επιθυµία για έξοδο από την τάξη) µε την ταυτόχρονη 

διατήρηση και γενίκευση της κατάλληλης συµπεριφοράς. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, θα µετριαστεί η αδυναµία του µαθητή να συνεργάζεται µε τα πρόσωπα 

του σχολικού περιβάλλοντος, µέσω του ελέγχου των κρίσεων θυµού και των 

εξάρσεων επιθετικότητας (βελτίωση της µαθησιακής και κοινωνικής 

συµπεριφοράς του Ε.). 

4. Να βελτιωθεί η Λειτουργική – Πρακτική Μνήµη του µαθητή µε πολλαπλές 

αναπηρίες, η Συγκέντρωση Προσοχής αλλά και η Ακουστική του Μνήµη, 

µέσω της ενταξιακής διδακτικής στρατηγικής του ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ, µε 

αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Ε. στο σχολείο και στην 

κοινότητα.  
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2.5. Υποθέσεις ερευνητικής εργασίας 

 

   Η εργασία αυτή θα έχει πετύχει το στόχο της αν καταφέρει να εγείρει ερωτήµατα 

όχι µόνο για τη διοίκηση των ειδικών σχολικών µονάδων, αλλά και για την 

κατάλληλη ειδική διδακτική αντιµετώπιση των µαθητών µε πολλαπλές αναπηρίες, 

προκειµένου να αναπτυχθούν ανάλογες ερευνητικές προσπάθειες. Οι ερευνητικές 

υποθέσεις µάλιστα διαµορφώνονται ως εξής: 
 

1. Οι παρεχόµενες Ειδικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες συµβάλλουν σε µεγάλο 

βαθµό στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του µαθητή στη σχολική και 

τοπική κοινότητα.  

2. Ο ∆ιευθυντής του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό 

µέσω του διοικητικού και οργανωτικού του έργου στην υπέρβαση των 

δυσκολιών ένταξης του µαθητή.  

3. Η βελτίωση της Λειτουργικής – Πρακτικής Μνήµης του µαθητή, της 

Συγκέντρωσης Προσοχής αλλά και της Ακουστικής Μνήµης, ενισχύει την 

αντίληψη ότι η ενταξιακή διδακτική στρατηγική του ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ µειώνει την 

εµφάνιση της αρνητικής συµπεριφοράς.  
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Η ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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3. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

3.1. Μεθοδολογία – Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

   Η έρευνα διεξάγεται στο διεπιστηµονικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, µια Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

στελεχώνεται από εκπαιδευτικό προσωπικό (∆ιευθυντή, υποδιευθυντή, ειδικούς 

παιδαγωγούς), ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) και ειδικό βοηθητικό προσωπικό 

(νοσηλευτές). Συνεπώς, η Ειδική Αγωγή είναι διεπιστηµονική και δεν αναφέρεται 

µόνο σε δεξιότητες, σε αντίθεση µε την Ειδική Εκπαίδευση που αναφέρεται κατά 

κύριο λόγο σε δεξιότητες.  

   Στη συγκεκριµένη εκπαιδευτική έρευνα λοιπόν διεξάγουµε µια ατοµική µελέτη 

περίπτωσης, καθώς πραγµατοποιούµε εντατική και λεπτοµερή εξέταση ενός µαθητή 

µε πολλαπλές αναπηρίες (Αβραµίδης & Καλύβα, 2006), ο οποίος φοιτά στην Στ’ τάξη 

ενός Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου. Μέσω της συστηµατικής εµπειρικής παρατήρησης 

των µαθησιακών προβληµάτων µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι όσον αφορά το 

ατοµικό, οικογενειακό και σχολικό ιστορικό, ο Ε. είναι 13 ετών και έχει αλβανική 

καταγωγή. Έχει δυο µεγαλύτερα αδέρφια µε τα οποία διατηρεί καλές σχέσεις ζώντας 

στο ίδιο σπίτι µε τη µητέρα και τον πατέρα τους, οι οποίοι είναι εποχικοί εργάτες. 

Σύµφωνα µε τη διάγνωση του ΚΕ.∆.∆.Υ παρουσιάζει νοητική ανεπάρκεια, 

προβλήµατα λόγου και οµιλίας και σοβαρά νευρολογικά προβλήµατα.  

   Ο Ε. βρίσκεται σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση µε παράλληλη λήψη 

φαρµακευτικής αγωγής. Η προσοχή και η συγκέντρωσή του αποσπώνται εύκολα και 

τότε δυσκολεύεται να ανταποκριθεί ακόµη και σε απλές οδηγίες, κυρίως όταν 

βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο. Οριοθετείται όµως, και συγκεντρώνεται αποτελεσµατικά 

όταν βρίσκεται στο πλαίσιο της τάξης και έχει να ασχοληθεί µε µια γραπτή εργασία. 

Έχει µια δυσκολία στην αντίληψη της κίνησης και του οπτικοκινητικού συντονισµού. 

Εντούτοις, γράφει και διαβάζει µε άνεση προτάσεις που περιέχουν λέξεις ακόµη και 

µε µεγάλο βαθµό δυσκολίας (π.χ. τρίψηφα σύµφωνα κ.λπ.). Ο Ε. αναπτύσσει ωστόσο 

επιθετικότητα, έχει συχνές εκρήξεις θυµού και επιµένει στις εµµονές του µε τα ζώα, 

τα U.F.O., τους µετεωρίτες και γενικότερα το διάστηµα. ∆ιαθέτει λοιπόν ελλιπείς 
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επικοινωνιακές δεξιότητες και δηµιουργεί έντονες αντιπαραθέσεις µε τους 

συµµαθητές του και το σχολικό προσωπικό. Εµφανίζει µια ένταση που του 

δηµιουργεί προβλήµατα συνεργασίας και επικοινωνίας µε τους άλλους, την οποία 

δυσκολεύεται να διαχειριστεί. Συνήθως είναι λεκτική επίθεση προς τον άλλο και 

καταλήγει σε κλάµατα. Έχει κοινωνικές επαφές µε τους άλλους, συζητά, αλλά δεν 

εµπλέκεται συναισθηµατικά συνάπτοντας σχέση.  

   Όσον αφορά τη µεθοδολογία λοιπόν, ακολουθήθηκε η µεικτή µέθοδος, η οποία 

αναµειγνύει την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση και βασίζεται στη συλλογή 

ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων (Αβραµίδης & Καλύβα, 2006). Η συλλογή των 

ποιοτικών δεδοµένων στη συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης πραγµατοποιήθηκε 

αρχικά µε τη συµµετοχική παρατήρηση του µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες για 200 

ώρες σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών µε την παράλληλη τήρηση ηµερολογίου 

(έντυπο καταγραφής της διδακτικής αλληλεπίδρασης). Η συµµετοχική παρατήρηση 

άρχιζε λοιπόν µε την έναρξη του σχολικού ωραρίου για κάθε ηµέρα και τελείωνε µε 

τη λήξη του, ακολουθώντας το µαθητή σε κάθε του δραστηριότητα τόσο εντός όσο 

και εκτός της τάξης, στα διαλείµµατα κ.τ.λ. Η καταγραφή των ποιοτικών δεδοµένων 

διεξήχθη λοιπόν κατά τη διάρκεια των προσαρµοσµένων προγραµµάτων του 

∆ιευθυντή / διδάσκοντα αλλά και του λοιπού ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού 

προσωπικού (152 ώρες) καθώς και κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του 

πειραµατικού σχεδίου παρέµβασης από την ερευνήτρια (48 ώρες). Στόχος του 

πειραµατικού σχεδίου παρέµβασης ήταν η ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων του εν 

λόγω µαθητή στα γλωσσικά µαθήµατα (Λειτουργική – Πρακτική Μνήµη, 

Συγκέντρωση Προσοχής, Ακουστική Μνήµη).  

   Τα εργαλεία για τη συλλογή των ποιοτικών δεδοµένων αποτελούνται από Λίστες 

Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων, οι οποίες διερευνούν: α) τα επίπεδα Μαθησιακής 

Ετοιµότητας, β) τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σύµφωνα µε το Πλαίσιο του 

Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) και γ) τις Γενικές 

Μαθησιακές ∆υσκολίες. Επίσης, στα εργαλεία για τη συλλογή ποιοτικών δεδοµένων, 

πέρα από τις Λίστες Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων, συγκαταλέγεται η 

αυτοπαρατήρηση όσο και η ετεροπαρατήρηση µε βάση το Έντυπο Καταγραφής της 

∆ιδακτικής Αλληλεπίδρασης. Έπειτα, τρίτο εργαλείο συλλογής ποιοτικών δεδοµένων 

αποτέλεσαν οι διαφοροποιηµένες διδακτικές προσεγγίσεις µε βάση τους ετήσιους, 

µηνιαίους και εβδοµαδιαίους στόχους. Τέλος, ποιοτικά δεδοµένα συλλέχθηκαν και µε 

τη χρήση ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων 15 - 20 λεπτών σε όλους τους 



 32 

εµπλεκόµενους ενήλικες του µαθητή (∆ιευθυντή / διδάσκοντα, Ψυχολόγο, Κοινωνική 

Λειτουργό, Λογοθεραπεύτρια, Εργοθεραπευτή, Μαία, µητέρα), στον ίδιο το µαθητή 

Ε. µε πολλαπλές αναπηρίες αλβανικής καταγωγής αλλά και τη συµµαθήτριά του Χ. 

µε πολλαπλές αναπηρίες που παρευρίσκεται στην ίδια τάξη. Οι συµµετέχοντες 

µάλιστα δέχτηκαν µε χαρά να συµµετάσχουν στην έρευνα. Ακολούθησε η ποιοτική 

µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου µε κατηγοριοποίηση και για λόγους 

δεοντολογίας, στους ερωτώµενους δόθηκαν κωδικοί µε βάση τη σειρά των 

συνεντεύξεων.  

   Κλείνοντας, ποσοτικά δεδοµένα συλλέχθηκαν µε τη χρήση του γραπτού ανώνυµου 

ερωτηµατολογίου 10 ερωτήσεων κλίµακας Linkert σε όλους τους εµπλεκόµενους 

ενήλικες µε το µαθητή Ε. (∆ιευθυντή / διδάσκοντα, ειδικό εκπαιδευτικό και 

βοηθητικό προσωπικό, µητέρα). Έπειτα ακολούθησε στατιστική εξέταση των 

συχνοτήτων και σύνταξη πινάκων µε τις παρατηρούµενες συχνότητες στις κατηγορίες 

των απαντήσεων (περιγραφική στατιστική επεξεργασία).  

 

Σχήµα 1. Χωροταξικό σκαρίφηµα 

 

3.2. Ερευνητικό πεδίο 

 

   Η παρούσα εργασία διερεύνησε τις διάφορες προβληµατικές περιπτώσεις που 

συναντά ένας ∆ιευθυντής Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου, κατά τη διάρκεια άσκησης 

των διοικητικών, οργανωτικών και διδακτικών/ παιδαγωγικών δραστηριοτήτων του 

σε µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες. Επίσης, διερεύνησε τις δυνατότητες 

αναβάθµισης των προϋποθέσεων και των όρων υπό τους οποίους παρέχονται οι 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες στο συγκεκριµένο µαθητή µε πολλαπλές 
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αναπηρίες. Η έρευνα συνεπώς διεξήχθη στο επιστηµονικό  πεδίο της ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης, καθώς η οµάδα στόχου αποτελείτο από ένα µαθητή µε πολλαπλές 

αναπηρίες (Ε.), τη συµµαθήτριά του Χ. µε πολλαπλές αναπηρίες επίσης, καθώς και 

από ενήλικες (µητέρα, διοικητικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό) 

που έρχονταν σε καθηµερινή επαφή µαζί τους.  

   Ειδική Αγωγή σηµαίνει λοιπόν την ειδικά σχεδιασµένη εκπαίδευση που ικανοποιεί 

τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες παιδιών µε µειονεξίες. Μάλιστα, 

τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την ειδική εκπαίδευση πράγµατι ειδική είναι: α) τα 

αναγκαία προσόντα και οι εµπειρίες των δασκάλων που εµπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και β) η καταλληλόλητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

για την αντιµετώπιση των ειδικών αναγκών των παιδιών (Ζώνιου – Σιδέρη, σσ. 84, 

86).  

   Λέγοντας ειδική αγωγή εννοούµε συνεπώς έναν συνδυασµό προσαρµογών του 

προγράµµατος, της διδασκαλίας, της υποστήριξης καθώς και τη δηµιουργία 

κατάλληλων συνθηκών µάθησης, µε σκοπό την κατάλληλη και αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση των δυσκολιών και την ικανοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών του µαθητή. Όλα αυτά µπορεί να αφορούν ολόκληρο το πρόγραµµα ή µέρος 

του προγράµµατος και οργανώνονται σε ατοµική ή µικροοµαδική βάση ή στα πλαίσια 

της κοινής τάξης. Η ειδική εκπαίδευση προσαρµόζεται λοιπόν µε βάση τις διατοµικές 

και ενδοατοµικές διαφορές των παιδιών µε διάφορους τρόπους. Οι προσαρµογές 

αυτές αφορούν κυρίως το περιβάλλον µάθησης, το πρόγραµµα µαθηµάτων και τις 

στρατηγικές διδασκαλίας (Χρηστάκης, 2011, σσ.80, 88).  

 

3.3. Εργαλεία για τη συλλογή ποιοτικών δεδοµένων 

 

3.3.1. Λίστες Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων: ∆εδοµένα Μαθησιακής 

Ετοιµότητας, Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Γενικών Μαθησιακών 

∆υσκολιών  

 

   Τα εργαλεία για τη συλλογή των ποιοτικών δεδοµένων αποτελούνται από Λίστες 

Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων, οι οποίες διερευνούν: α) τα επίπεδα Μαθησιακής 

Ετοιµότητας, β) τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σύµφωνα µε το Πλαίσιο του 
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Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) και γ) τις Γενικές 

Μαθησιακές ∆υσκολίες.  

      Η συστηµατική εµπειρική παρατήρηση και η άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση των 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του µαθητή από τους εκπαιδευτικούς της ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης περιλαµβάνει λοιπόν µια σειρά από αξιολογήσεις µη 

σταθµισµένες. Αυτές έχουν σαν στόχο την καταγραφή των θετικών και αδύναµων 

στοιχείων του µαθητή µε τον έλεγχο των βασικών δεξιοτήτων σε τοµείς µαθησιακής 

ετοιµότητας, οι οποίες προηγούνται και συνοδεύουν το µαθητή στην υποστηρικτική 

διαβίωση. Οι διδακτικές παρεµβάσεις µάλιστα διαφοροποιούνται και 

προσαρµόζονται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως αποτέλεσµα της νοητικής 

καθυστέρησης από ειδικούς παιδαγωγούς, οι οποίοι αξιοποιούν το υλικό 

οπτικοποιώντας το βίωµα του παιδιού µε την οικογένεια και την κοινότητα στην 

οποία διαβιεί  (∆ροσινού, Μερτζάνη, Μπάτσου, Κατσουράκη, & Νάου, 2010). 

   Η Άτυπη Παιδαγωγική αξιολόγηση διεξάγεται µε τη συµπλήρωση των πινάκων των 

επιπέδων των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του µαθητή που παρεµβαίνουν στη 

µαθησιακή διαδικασία µε βάση τις αναπτυξιακές περιοχές της µαθησιακής 

ετοιµότητας, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Πλαίσιο Αναλυτικού προγράµµατος 

Ειδικής Αγωγής-ΠΑΠΕΑ), τις γενικές µαθησιακές δυσκολίες (µε έµφαση τις βασικές 

ακαδηµαϊκές δεξιότητες) και τις ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (∆ροσινού, 2014). Η 

διαπίστωση µάλιστα των επιπέδων στην ετοιµότητα και στις βασικές σχολικές 

δεξιότητες (γλώσσα και µαθηµατικά) άλλωστε, µας επιτρέπει να σχεδιάσουµε τις 

κατάλληλες διαφοροποιηµένες διδακτικές δραστηριότητες µαθησιακής ετοιµότητας 

προσαρµοσµένες στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του µαθητή.  

   Χάρη στην Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση και τις Λίστες Ελέγχου Βασικών 

∆εξιοτήτων της µαθησιακής ετοιµότητας διαπιστώνουµε τις σηµαντικότερες 

αποκλίσεις από τη γραµµή βάσης. Οι πίνακες σε ηλεκτρονική µορφή excel, όχι µόνο 

οπτικοποιούν εποµένως τα επίπεδα των αποκλίσεων σύµφωνα µε τη γραµµή βάσης (η 

οποία ορίζεται µε κριτήρια τη τάξη και το εξάµηνο φοίτησης του µαθητή), αλλά 

ταυτόχρονα υποδεικνύουν τη διδακτική προτεραιότητα η οποία µπορεί να 

συµπεριληφθεί στον βραχυπρόθεσµο, στο µεσοπρόθεσµο και στο µακροπρόθεσµο 

διδακτικό στόχο (∆ροσινού, 2014). 

   Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι διδακτικές προτεραιότητες που ορίζουµε εστιάζουν στις 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του µαθητή, που δυσκολεύουν περισσότερο το άτοµο 

και παρεµποδίζουν την αυτονοµία και την εκπαιδευτική και κοινωνική του ένταξη. 
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Εποµένως, οι µεγαλύτερες αποκλίσεις από τη γραµµή βάσης, η αυτονοµία και η 

ένταξη του ατόµου αλλά και οι δυνατότητές του αποτελούν τα ουσιαστικότερα 

κριτήρια για τον καθορισµό των διδακτικών προτεραιοτήτων στους τέσσερεις πίνακες 

της Άτυπης Παιδαγωγικής Αξιολόγησης (Μαθησιακή Ετοιµότητα στις αναπτυξιακές 

περιοχές, Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής, Γενικές Μαθησιακές 

∆υσκολίες και Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες)  (∆ροσινού, 2014). 

   Μέσα λοιπόν από τη σύνταξη του πίνακα Μεταβολών Μαθησιακής Ετοιµότητας µε 

βάση την άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση και τις ΛΕΒ∆ (Λίστες Ελέγχου Βασικών 

∆εξιοτήτων), του πίνακα Μεταβολών των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του 

ΠΑΠΕΑ (Πλαισίου Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής) και του πίνακα των 

Μεταβολών των Γενικών Μαθησιακών ∆υσκολιών, ουσιαστικά διερευνάται η τρίτη 

ερευνητική υπόθεση. ∆ηλαδή, αν η βελτίωση της Λειτουργικής – Πρακτικής Μνήµης 

του µαθητή, της Συγκέντρωσης Προσοχής αλλά και της Ακουστικής Μνήµης, 

ενισχύει την αντίληψη ότι η ενταξιακή διδακτική στρατηγική του ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ 

µειώνει την εµφάνιση της αρνητικής συµπεριφοράς. 

 

3.3.2.  Έντυπο Καταγραφής της ∆ιδακτικής Αλληλεπίδρασης: 

Ετεροπαρατήρηση και Αυτοπαρατήρηση 

 

   Επίσης, στα εργαλεία για τη συλλογή ποιοτικών δεδοµένων συγκαταλέγεται τόσο η 

αυτοπαρατήρηση όσο και η ετεροπαρατήρηση, µε βάση το Έντυπο Καταγραφής της 

∆ιδακτικής Αλληλεπίδρασης. Η συστηµατική εµπειρική παρατήρηση του µαθητή µε 

τη συµπλήρωση του εντύπου καταγραφής της διδακτικής αλληλεπίδρασης, 

ουσιαστικά συντελεί στη καταγραφή της αλληλεπίδρασης της διδακτικής 

παρέµβασης, η οποία συµπεριλαµβάνει και παρατηρήσεις – σχόλια. Μέσα στο 

συγκεκριµένο ερευνητικό ηµερολόγιο καταγράφεται ό,τι έχει σχέση µε τη διδασκαλία 

και τα αποτελέσµατά της. Ενδεικτικά σηµεία παρατήρησης είναι για παράδειγµα ο 

τρόπος που επέλεξε ο εκπαιδευτικός προκειµένου να κινητοποιήσει το µαθητή για να 

εµπλακεί στη µαθησιακή διαδικασία καθώς και οι αντιδράσεις του µαθητή (λεκτικές 

και µη). Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει µάλιστα ο παιδαγωγικός αναστοχασµός στον οποίο 

ο εκπαιδευτικός καλείται να ξανασκεφτεί µετά το τέλος της παρέµβασης τι πήγε 

καλά, τι δεν πήγε καλά, τι να προσέξει και τι να δοκιµάσει την επόµενη φορά 

(∆ροσινού, και συν., 2009).  
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3.3.3.  ∆ιδακτικές προσεγγίσεις µε βάση τους ετήσιους, µηνιαίους και 

εβδοµαδιαίους στόχους 

 

   Έπειτα, τρίτο εργαλείο συλλογής ποιοτικών δεδοµένων αποτελούν οι 

διαφοροποιηµένες διδακτικές προσεγγίσεις µε βάση τους ετήσιους, µηνιαίους και 

εβδοµαδιαίους στόχους. Με στόχο λοιπόν τη διαφοροποίηση των διδακτικών 

παρεµβάσεων, ποιοτικά δεδοµένα καταγράφονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης όλων 

των διδακτικών παρεµβάσεων. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε δραστηριότητας 

καταγράφονται σχόλια και παρατηρήσεις που έχουν σχέση µε τις δραστηριότητες και 

τα αποτελέσµατα τους. Συγκεκριµένα, ως άξια παρατήρησης θεωρούνται οι 

αντιδράσεις του µαθητή κατά τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας, η ανταπόκριση του 

στα υλικά που χρησιµοποιούνται και η ιεράρχηση των βηµάτων της δραστηριότητας, 

ώστε να προχωράει το παιδί στο επόµενο βήµα, εφόσον έχει κατακτήσει το 

προηγούµενο (∆ροσινού, και συν., 2009). Χάρη στη συγκέντρωση αυτών των 

δεδοµένων, διαµορφώνονται οι διδακτικοί στόχοι, οι οποίοι παρουσιάζονται µε τη 

µορφή του διαφοροποιηµένου ετήσιου, µηνιαίου, εβδοµαδιαίου και ηµερήσιου 

διδακτικού προγράµµατος, καθορίζοντας µε τη σειρά τους τη διαφοροποίηση των 

διδακτικών προσεγγίσεων (Χρηστάκης, 2013). 

   Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τον καθορισµό των διδακτικών στόχων του 

προγράµµατος για τον µήνα Ιανουάριο οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι επιδιώξαµε ο 

µαθητής: Α) «Να αντιλαµβάνεται και να συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που 

βλέπει (3.4.1.)», Β) «Να λέει αντικείµενα, ζώα και σκηνές που είδε στην τηλεόραση 

(3.3.6.)» και Γ) «Να συνδέει χρονικά γεγονότα που του διηγήθηκαν (3.2.7.)», µέσα 

από δραστηριότητες που διεξήχθησαν από τις 13/01/2014 έως τις 31/01/2014. Τα 

βήµατα – οδηγίες – δραστηριότητες που ακολουθήθηκαν από τις 13-16/01/2014 είχαν 

ως εξής: 1
ο
 βήµα - «Προσέχω και αντιλαµβάνοµαι τις διαφορές και τις οµοιότητες δυο 

εικόνων», 2
ο
 βήµα - «Προσέχω και κατανοώ ηµιτελή σχήµατα και εικόνες», 3

ο
 βήµα - 

«Προσέχω και αντιλαµβάνοµαι διαδροµές» και 4
ο
 βήµα - «Προσέχω και κατανοώ την 

αφήγηση ενός παραµυθιού». Εν συνεχεία, από τις 20-23/01/2014 «Να λέει διαφηµίσεις 

από την τηλεόραση» (1
ο
 βήµα), «Να λέει τι πρέπει να προσέχουµε πριν αγοράσουµε ένα 

προϊόν» (2
ο
 βήµα), «Να λέει τι πρέπει να προσέχουµε πριν αγοράσουµε ένα προϊόν» 

(συνέχεια του 2
ου

 βήµατος), «Να φτιάξει τη δική του διαφήµιση» (3
ο
 βήµα). Τέλος, 

από τις 27-29 & 31/01/2014 «Να βάζει σε σωστή χρονική σειρά τις εικόνες µιας 

ιστορία» (1
ο
 βήµα), «Να λέει αυτό που συµβαίνει ξεχωριστά στην αρχή, στη µέση και 
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στο τέλος µιας ιστορίας» (2
ο
 βήµα), «Να βάζει σε σωστή χρονική σειρά το κείµενο µιας 

ιστορίας» (3
ο
 βήµα) και «Να φτιάξει το δικό του παραµύθι µε τίτλο, αρχή, µέση και 

τέλος» (4
ο
 βήµα). 

   Έπειτα, ο διδακτικός στόχος του διδακτικού-παρεµβατικού προγράµµατος για τον 

µήνα Φεβρουάριο συνδέονταν και αυτός άρρηκτα µε την ανάπτυξη των νοητικών 

ικανοτήτων στα γλωσσικά µαθήµατα, καθώς ήταν ο µαθητής «Να θυµάται ό,τι 

βλέπει, ακούει και φτιάχνει - Λειτουργική µνήµη». Τα βήµατα – οδηγίες – 

δραστηριότητες που ακολουθήθηκαν ανά εβδοµάδα είχαν ως εξής: 1
ο
 βήµα: «Να λέει 

ονόµατα προσώπων (3.3.2.)», 2
ο
, 3

ο
 και 4

ο
 βήµα: «Να λέει ονόµατα αντικειµένων 

(3.3.3.)» (03-06/02/2014). Στη συνέχεια, από τις 10-13/02/2014 τα βήµατα-οδηγίες 

που ακολουθήθηκαν είχαν ως εξής: «Να ονοµάζει όσπρια, ζυµαρικά, σκόνες και υγρά 

(3.3.4.)» (5
ο
 και 6

ο
 βήµα) και «Να ξέρει τις έννοιες: ψηλός-κοντός και µεγάλο-µικρό 

(3.3.5.)» (7
ο
 και 8

ο
 βήµα). Τέλος, από τις 17-20/02/2014 τα βήµατα-δραστήριότητες 

εστίαζαν στους εξής υποστόχους: «Να ξέρει τις έννοιες: βαρύ-ελαφρύ (3.3.5.)» (9
ο
 και 

10
ο
 βήµα) και «Να ξέρει τις έννοιες: χοντρός-λεπτός (3.3.5.)» 11

ο
 και 12

ο
 βήµα). 

   Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το βιβλιοτετράδιο που αφορούσε τις 

Νοητικές Ικανότητες, ενώ αξιοποιήθηκαν και τα βιβλία της Γλώσσας Β’ ∆ηµοτικού 

(«Ταξίδι στον κόσµο της γλώσσας») και Γ’ ∆ηµοτικού («Τα απίθανα µολύβια»), καθώς 

και το Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.   

   Παράλληλα, χρησιµοποιήθηκαν αναλώσιµα όπως χαρτιά Α4, πλαστικοποιηµένες 

κάρτες, τετράδιο Α4, κόλλα – πλαστικοποιητής, αυτοκόλλητα, µαρκαδόροι, χαρτόνια, 

ντοσιέ, ξύλινα πάζλ, µαγνητόφωνο, συσκευασίες τροφίµων (από δηµητριακά, γάλα, 

φασόλια και µακαρόνια) και ένα µικρόφωνο (πάνινο παιχνίδι). Τέλος, αξιοποιήθηκε 

ηλεκτρονικός υπολογιστής για τη διεκπεραίωση των περισσότερων δραστηριοτήτων, 

κινητό τηλέφωνο για τη λειτουργία της αφύπνισης και για να βλέπει ο µαθητής την 

ώρα, φωτογραφική µηχανή, εκτυπωτής, ηχεία και ασφαλώς το διαδίκτυο.  

   Ακόµη, η αµοιβή που λάµβανε ο µαθητής ήταν είτε λεκτική («Μπράβο Ε. µου, τα 

κατάφερες πάλι!»), είτε υλική (αυτοκόλλητο µε τον αγαπηµένο του ήρωα Σούπερµαν 

(Superman)). Παράλληλα, µετά από τη λήξη ορισµένων δραστηριοτήτων, εφόσον τις 

ολοκλήρωνε επιτυχώς, είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί στον Η/Υ βίντεο σχετικά 

µε τα φυσικά φαινόµενα, τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάµενα αντικείµενα (UFO) και 

γενικότερα το διάστηµα, τα οποία άπτονται των ενδιαφερόντων του. 

   Τέλος, τα κριτήρια επιτυχίας καθορίστηκαν µε βάση τον χρόνο των παρεµβάσεων 

(13/01/2014 - 20/02/2014), καθώς η καθεµία παρέµβαση (σύµφωνα µε τον 
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σχεδιασµό) περιελάµβανε την υλοποίηση δύο ή τριών δραστηριοτήτων. Αναµενόταν, 

λοιπόν, µε βάση τους προαναφερόµενους διδακτικούς στόχους, ο µαθητής να φέρει 

εις πέρας σε ικανοποιητικό βαθµό τις δραστηριότητες και των 24 παρεµβάσεων, µε 

µικρή βοήθεια από µέρους µας ή χωρίς τη δική µας βοήθεια.  

 

3.3.4.  Ηµι – δοµηµένες συνεντεύξεις 

    

   Παράλληλα, ποιοτικά δεδοµένα συλλέχθηκαν και µε τη χρήση ηµι-δοµηµένων 

συνεντεύξεων σε όλους τους εµπλεκόµενους ενήλικες (∆ιευθυντή/ διδάσκοντα, ειδικό 

εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, µητέρα), στον ίδιο το µαθητή Ε. και τη 

συµµαθήτριά του Χ.  Το περιεχόµενο των ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων διάρκειας 

15-20 λεπτών, βασιζόταν σε συγκεκριµένους θεµατικούς άξονες µε βάση τις δύο 

πρώτες ερευνητικές υποθέσεις, σχετικά µε το αν οι παρεχόµενες Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες συµβάλλουν στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του 

µαθητή στη σχολική και τοπική κοινότητα (1
η
 ερευνητική υπόθεση) και σχετικά µε το 

αν ο ∆ιευθυντής συµβάλλει µέσω του διοικητικού και οργανωτικού του έργου στην 

υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του µαθητή, στα πλαίσια της διεπιστηµονικής του 

συνεργασίας µε το λοιπό ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό αλλά και τη 

µητέρα του µαθητή (2
η
 ερευνητική υπόθεση).  

   Ένα µεθοδολογικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε εποµένως για τη διεξαγωγή της 

έρευνας ήταν η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη, καθώς προκρίθηκε ως κατάλληλο, λόγω 

και του µεικτού προσανατολισµού της έρευνας. Οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν 

ανοιχτού τύπου, ώστε να διαφανεί το εύρος και το βάθος του προβληµατισµού των 

ερωτώµενων πάνω στις συγκεκριµένες θεµατικές. Επιπλέον, η επικοινωνία πρόσωπο 

µε πρόσωπο θεωρείται ένα από τα πιο πλούσια κι αποτελεσµατικά µέσα επικοινωνίας, 

καθώς παρέχει τη δυνατότητα άµεσης ανατροφοδότησης. 

   Οι άξονες του ηµιδοµηµένου οργάνου της συνέντευξης (µε βάση τις δύο πρώτες 

ερευνητικές υποθέσεις) στους οποίους βασίστηκαν οι ερωτήσεις για το ∆ιευθυντή/ 

διδάσκοντα, το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό ήταν τέσσερις και 

αποσκοπούσαν κυρίως στην περιγραφή των δυσκολιών ένταξης του µαθητή στη 

σχολική και τοπική κοινότητα αλλά και στην περιγραφή των επιλογών και των 

πρακτικών του ∆ιευθυντή σε βασικά θέµατα της σχολικής ζωής, που διευκολύνουν ή 

δυσχεραίνουν την ένταξη του εν λόγω µαθητή: 

1. Η παροχή Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών σε µαθητή µε πολλαπλές 
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αναπηρίες και η διεπιστηµονική συνεργασία µε στόχο την ένταξή του στη 

σχολική και τοπική κοινότητα (1
η
 ερευνητική υπόθεση) 

2. Η συµβολή του ∆ιευθυντή στην ανάπτυξη Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών 

µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες µέσω της Λειτουργίας της Σχολικής µονάδας 

(2
η
 ερευνητική υπόθεση) 

3. Η συµβολή του ∆ιευθυντή στην ανάπτυξη Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών 

µαθητή σε µε πολλαπλές αναπηρίες µέσω της Λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης (2
η
 

ερευνητική υπόθεση) 

4. Προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών που παρέχονται σε µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες 

µε τη συµβολή του ∆ιευθυντή του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου (1
η
 ερευνητική 

υπόθεση) 
 

   Οι άξονες του ηµιδοµηµένου οργάνου της συνέντευξης, στους οποίους βασίστηκαν 

οι ερωτήσεις για τη µητέρα του µαθητή, ήταν δύο και αποσκοπούσαν τόσο στην 

περιγραφή των δυσκολιών ένταξης του µαθητή στη σχολική και τοπική κοινότητα 

όσο και στην περιγραφή των επιλογών και των πρακτικών του ∆ιευθυντή σε βασικά 

θέµατα, που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την ένταξη του εν λόγω µαθητή. Από την 

άλλη πλευρά, ο άξονας του ηµιδοµηµένου οργάνου της συνέντευξης, στον οποίο 

βασίστηκαν οι ερωτήσεις για το µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες Ε. αλλά και τη 

συµµαθήτριά του Χ., ήταν ένας και αποσκοπούσε στην περιγραφή των δυσκολιών 

ένταξης του Ε. στη σχολική και τοπική κοινότητα. Συνεπώς, οι άξονες του 

ηµιδοµηµένου οργάνου της συνέντευξης, στους οποίους βασίστηκαν οι ερωτήσεις για 

τη µητέρα του µαθητή ήταν οι εξής: 
 

1. Οι δυσκολίες ένταξης του µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες στη σχολική και 

τοπική κοινότητα (1
η
 ερευνητική υπόθεση) 

2. Προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών που παρέχονται σε µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες 

µε τη συµβολή του ∆ιευθυντή του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου (1
η
 ερευνητική 

υπόθεση) 
 

   Το βασικό πλάνο των συνεντεύξεων οριστικοποιήθηκε, µετά από εκτενή συζήτηση 

µε τον επιβλέποντα καθηγητή. Επισηµαίνουµε, ωστόσο, ότι εφόσον επρόκειτο για 

ηµι-δοµηµένη συνέντευξη, δεν τηρήθηκε αυστηρά µια ευθύγραµµη πορεία, καθώς 

τέθηκαν ποικίλες διευκρινιστικές ερωτήσεις µε στόχο την ολόπλευρη εξέταση όλων 
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των αξόνων. Άλλωστε, η ευελιξία κι η προσαρµοστικότητα αποτελούν κύρια 

πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης µεθόδου. 

 

3.4. Εργαλεία για τη συλλογή ποσοτικών δεδοµένων 

 

3.4.1.  Ερωτηµατολόγια 

 

   Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι ποσοτικά δεδοµένα συλλέχθηκαν 

µε τη χρήση του γραπτού ανώνυµου ερωτηµατολογίου. Τα ποσοτικά δεδοµένα 

συλλέχθηκαν συνεπώς µέσω της χορήγησης ενός σύντοµου ερωτηµατολογίου δέκα 

ερωτήσεων της κλίµακας Linkert σε όλους τους ενήλικες που εµπλέκονται µε τον 

µαθητή της µελέτης περίπτωσης (∆ιευθυντή/ διδάσκοντα, ειδικό εκπαιδευτικό και 

βοηθητικό προσωπικό), µε εξαίρεση εκείνο της µητέρας, το οποίο περιείχε συνολικά 

επτά ερωτήσεις.  

   Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η έρευνα στηρίχθηκε στην πιο διαδεδοµένη µέθοδο 

διερεύνησης των κοινωνικών και παιδαγωγικών προβληµάτων, που είναι το ειδικά 

επεξεργασµένο ερωτηµατολόγιο για την έρευνα πεδίου. Το ερωτηµατολόγιο, λοιπόν 

ήταν γραπτό και ανώνυµο, απλό και κατανοητό, και το συνέθεταν κλειστού τύπου 

ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν, αποσκοπούσαν να προσδιορίσουν δύο άξονες: 

α) το βαθµό που οι παρεχόµενες Ειδικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες συνέβαλαν στην 

υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του Ε. στη σχολική κοινωνία και τη τοπική 

κοινότητα (1
η
 ερευνητική υπόθεση) και β) το βαθµό στον οποίο ο ∆ιευθυντής του 

σχολείου συνέβαλε µέσω του οργανωτικού και διοικητικού του έργου στην υπέρβαση 

των δυσκολιών ένταξης του Ε. στα πλαίσια της διεπιστηµονικής συνεργασίας µε το 

ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου (2
η
 ερευνητική 

υπόθεση).  

   Για κάθε άξονα υπήρχαν ξεχωριστές ερωτήσεις. Στο ερωτηµατολόγιο όµως, που 

απάντησαν οι συµµετέχοντες, οι ερωτήσεις παρουσιάστηκαν µε ενιαία αρίθµηση, 

χωρίς να φαίνεται ποιος άξονας ερευνάται την κάθε φορά. 

   Ο θεµατικός άξονας «Υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του Ε. χάρη στις 

παρεχόµενες Ειδικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες», διερευνήθηκε στην παρούσα έρευνα 

µε έξι ερωτήσεις (1
η
 ερευνητική υπόθεση). Οι ερωτήσεις αυτές αναφέρονταν κυρίως 

στη συµβολή καθενός από τους συµµετέχοντες στην άρση των δυσκολιών ένταξης 
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του µαθητή. Συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν για τον άξονα «Υπέρβαση 

των δυσκολιών ένταξης του Ε. χάρη στις παρεχόµενες Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Υπηρεσίες» ήταν οι εξής: 

1. Σε ποιο βαθµό νιώθετε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα της παρέµβασης 

σας στον Ε. αναφορικά µε την ένταξή του στη σχολική κοινότητα και την 

τοπική κοινωνία;  

2. Σε ποιο βαθµό κρίνετε ότι ο Ε. χάρη στη παροχή των (διδακτικών) υπηρεσιών 

σας απέκτησε αγαπηµένα ενδιαφέροντα/ ασχολίες στο σπίτι, στο σχολείο και 

στη κοινότητα;     

3. Σε ποιο βαθµό κρίνετε ότι χάρη στις (παιδαγωγικές) υπηρεσίες που παρείχατε 

στον Ε., εκείνος χρειάζεται πλέον λιγότερη βοήθεια στο σπίτι, στο σχολείο, 

στην κοινότητα και στη προσωπική ζωή/ υγιεινή; 

4. Σε ποιο βαθµό ο Ε. χάρη στην (παιδαγωγική) υποστήριξή σας προτιµά να 

συναναστρέφεται µε άλλους ανθρώπους και να έχει φίλους αντί να 

αποµονώνεται;  

5. Σε ποιο βαθµό ο Ε. χάρη στις υπηρεσίες σας κυκλοφορεί στην πόλη αυτόνοµα 

(πεζός ή µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) χωρίς βοήθεια ή συνοδεία; 

6. Σε ποιο βαθµό ο Ε. µετά την επιστηµονική σας συµβολή (ή µετά την 

παρέµβασή σας) αξιοποιεί ενεργά τον ελεύθερο χρόνο του συµµετέχοντας σε 

αθλητικές, µουσικές ή θεατρικές δραστηριότητες;   
 

   Για τον θεµατικό άξονα που αναφέρεται στη «Συµβολή του οργανωτικού και 

διοικητικού έργου του ∆ιευθυντή στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του Ε.» 

τέθηκαν προς απάντηση τέσσερις ερωτήσεις (µε εξαίρεση τη µητέρα η οποία κλήθηκε 

να απαντήσει σε µία µόνο ερώτηση η οποία εντάσσεται στο συγκεκριµένο θεµατικό 

άξονα), µε κυρίαρχα σηµεία αναφοράς, που προκύπτουν από το θεσµικό - 

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου (2
η
 ερευνητική υπόθεση). Οι 

ερωτήσεις ήταν οι εξής: 
 

1) Σε ποιο βαθµό νιώθετε ότι ο ∆ιευθυντής χάρη στις οργανωτικές του ενέργειες 

εξασφάλισε τα απαιτούµενα υλικά – εξοπλισµό για την παροχή των 

κατάλληλων ειδικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στον Ε.; 

2) Σε ποιο βαθµό υπάρχει δυνατότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών και 

υπευθυνοτήτων στο χώρο του σχολείου αναφορικά µε δράσεις και προγράµµατα 

που εµπλέκουν τον Ε.;  
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3) Σε ποιο βαθµό νιώθετε ότι ο ∆ιευθυντής καθοδηγεί και συντονίζει την εργασία 

σας µε αντικείµενο την ένταξη του Ε. στη σχολική κοινότητα και την τοπική 

κοινωνία;  

4) Σε ποιο βαθµό κρίνετε ότι ο ∆ιευθυντής ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά µε το 

οργανωτικό και διοικητικό του έργο, στα πλαίσια της διεπιστηµονικής σας 

συνεργασίας, για τη βελτίωση της παροχής των ειδικών εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών στον Ε.; 
 

Η µία ερώτηση αυτού του άξονα που τέθηκε προς απάντηση στη µητέρα ήταν η εξής:  
 

1) Σε ποιο βαθµό κρίνετε ότι ο ∆ιευθυντής ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά µε το 

οργανωτικό και διοικητικό του έργο στα πλαίσια της συνεργασίας σχολείου – 

οικογένειας για τη βελτίωση της παροχής των ειδικών υποστηρικτικών 

υπηρεσιών στον Ε.; 
 

   Το ερωτηµατολόγιο περιείχε συνολικά δέκα ερωτήσεις για όλους τους 

συµµετέχοντες (µε εξαίρεση της µητέρας που περιείχε επτά), που αναφέρονταν στη 

σχέση της οργάνωσης και της διοίκησης του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου µε την 

ανάπτυξη Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών σε µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες. 

Εκτός όµως, από τις παραπάνω ερωτήσεις, οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν ανώνυµα 

και τα εξής δηµογραφικά στοιχεία: Φύλο, ηλικία, συνολικά χρόνια υπηρεσίας, χρόνια 

υπηρεσίας στο συγκεκριµένο σχολείο και ειδικότητα (µε εξαίρεση τη µητέρα που 

συµπλήρωσε µόνο φύλο, ηλικία και την παράµετρο σχέση µε το µαθητή). 

   Στο ερωτηµατολόγιο, και ειδικότερα στις 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου, υπήρχε µία 

κλίµακα µέτρησης. Η κλίµακα χρησιµοποιήθηκε, για να δείξουν οι συµµετέχοντες το 

βαθµό στον οποίο είναι ικανοποιηµένοι µε το περιεχόµενο της συγκεκριµένης 

ερώτησης, η οποία αναφέρεται στην τωρινή - υφιστάµενη κατάσταση του µαθητή Ε. 

αλλά και σε εκείνη που επικρατεί στο σχολείο τους. Η ισοδιαστηµική κλίµακα 

µέτρησης Linkert είχε διαβαθµίσεις από το 0 ως το 3. Το 0 δείχνει ότι «η δήλωση δεν 

ισχύει για την περίπτωση του συµµετέχοντα», το 1 ότι οι συµµετέχοντες «δεν είναι 

καθόλου ικανοποιηµένοι» µε την υφιστάµενη κατάσταση, το 2 ότι οι συµµετέχοντες 

είναι ικανοποιηµένοι σε «µικρό βαθµό» και το 3 ότι οι συµµετέχοντες είναι 

ικανοποιηµένοι σε «µεγάλο βαθµό». 
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3.5. ∆είγµα 

 

   ∆είγµα της έρευνας για τη συλλογή ποιοτικών δεδοµένων µέσω ηµι – δοµηµένων 

συνεντεύξεων και ποσοτικών δεδοµένων µέσω ερωτηµατολογίων αποτέλεσαν ένας 

∆ιευθυντής ενός Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου του ευρύτερου νοµού Αχαΐας (πεδίο 

της έρευνας), το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου (ψυχολόγος, κοινωνική 

λειτουργός, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπευτής), το βοηθητικό προσωπικό του 

σχολείου (µαία) καθώς και η µητέρα του µαθητή. Παράλληλα,  ποιοτικά δεδοµένα 

µέσω ηµι – δοµηµένων συνεντεύξεων συλλέχθηκαν από τον ίδιο το µαθητής Ε. µε 

πολλαπλές αναπηρίες καθώς και από τη συµµαθήτριά του Χ. µε πολλαπλές αναπηρίες 

που παρευρίσκεται δίπλα του, µέσα στην ίδια τάξη. Ποιοτικά δεδοµένα συλλέχθηκαν 

επίσης από το µαθητή Ε. µέσω των εργαλείων των Λιστών Ελέγχου των Βασικών 

∆εξιοτήτων, µέσω της αυτοπαρατήρησης και της ετεροπαρατήρησης µε βάση το 

Έντυπο Καταγραφής της ∆ιδακτικής Αλληλεπίδρασης αλλά και µέσω των 

διαφοροποιηµένων διδακτικών προσεγγίσεων µε βάση τους ετήσιους, µηνιαίους και 

εβδοµαδιαίους στόχους.  

   Στο συγκεκριµένο µέρος της ερευνητικής εργασίας καλούµαστε να περιγράψουµε 

µε λεπτοµέρεια όχι µόνο τον αριθµό αλλά και το φύλο, την ηλικία των 

συµµετεχόντων καθώς και όλα τα σχετικά µε την έρευνα χαρακτηριστικά τους. Με 

βάση τη συµπλήρωση των δηµογραφικών στοιχείων στο ερωτηµατολόγιο, µπορούµε 

να αναφέρουµε ότι ο ∆ιευθυντής/ διδάσκων έχει ηλικία µεταξύ 50 και 59 ετών, 

συνολικά χρόνια υπηρεσίας 20 ή περισσότερα ενώ τα χρόνια υπηρεσίας του στο 

συγκεκριµένο σχολείο κυµαίνονται µεταξύ των πέντε και των εννέα ετών.  

   Αναφορικά µε το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, η ψυχολόγος έχει ηλικία 40 – 49 

ετών, συνολικά χρόνια υπηρεσίας 10-14 χρόνια και τα χρόνια υπηρεσίας της στο 

συγκεκριµένο σχολείο δεν ξεπερνούν τα τέσσερα. Η λογοθεραπεύτρια  είναι 30-39 

ετών, έχει 10-14 συνολικά χρόνια υπηρεσίας, ενώ στο συγκεκριµένο σχολείο παρέχει 

ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τεσσάρων 

ετών. Ο εργοθεραπευτής είναι 40-49 ετών, έχει 15-19 χρόνια συνολικής υπηρεσίας, 

ενώ στο συγκεκριµένο σχολείο παρέχει ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες για πέντε 

έως εννέα έτη. Η κοινωνική λειτουργός είναι 40-49 ετών, έχει 10-14 χρόνια 

συνολικής υπηρεσίας, ενώ στο συγκεκριµένο σχολείο παρέχει ειδικές εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες για 10-14 έτη. Όσον αφορά το βοηθητικό προσωπικό, η µαία έχει ηλικία 
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30-39 ετών, τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας της δεν ξεπερνούν τα τέσσερα, ενώ 

παρέχει υπηρεσίες στο συγκεκριµένο σχολείο για λιγότερο από τέσσερα χρόνια.  

   Η µητέρα του µαθητή είναι αλβανικής καταγωγής, έχει ηλικία µεταξύ 40 και 49 

ετών και εργάζεται περιστασιακά το καλοκαίρι ως εργάτρια. Παράλληλα, ο µαθητής 

Ε. είναι 13 ετών, παρουσιάζει νοητική καθυστέρηση και έντονες µε µεγάλη 

συχνότητα επαναλαµβανόµενες εµµονές την τρέχουσα σχολική χρονιά, οι οποίες 

σχετίζονται µε το διάστηµα, τους εξωγήινους και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάµενα 

αντικείµενα (Α.Τ.Ι.Α. - UFO). Αναφορικά µε τη Χ., τη µοναδική συµµαθήτρια που 

παρευρίσκεται δίπλα στο µαθητή Ε. µέσα στην ίδια τάξη, είναι 13 χρονών και 

παρουσιάζει νοητική καθυστέρηση, σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώµατα, 

καθώς και προβλήµατα λόγου και οµιλίας, όπως και ο Ε.  

 

3.6. Σχέδιο και Πορεία της έρευνας 

 

   Στο σηµείο αυτό περιγράφουµε βήµα προς βήµα την όλη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της έρευνας (Αβραµίδης & 

Καλύβα, 2006). Η συλλογή των ποιοτικών δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε αρχικά µε 

τη συµµετοχική παρατήρηση του µαθητή για 200 ώρες σε χρονικό διάστηµα 

τεσσάρων µηνών (40 διδακτικές συνεδρίες των 5 ωρών), µε την παράλληλη τήρηση 

ηµερολογίου (έντυπο καταγραφής διδακτικής αλληλεπίδρασης), τόσο κατά τη 

διάρκεια των διαφοροποιηµένων διδασκαλιών του ∆ιευθυντή/ διδάσκοντα (152 

ώρες), όσο και κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του πειραµατικού σχεδίου 

παρέµβασης από την ερευνήτρια (48 ώρες). Επίσης, ποιοτικά δεδοµένα συλλέχθηκαν 

και µε τη χρήση ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων σε όλους τους εµπλεκόµενους 

ενήλικες του µαθητή (∆ιευθυντή/ διδάσκοντα, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό 

προσωπικό, µητέρα), στον ίδιο το µαθητή Ε. και τη συµµαθήτριά του Χ. Παράλληλα, 

ποσοτικά δεδοµένα συλλέχθηκαν µε τη χρήση του γραπτού ανώνυµου 

ερωτηµατολογίου σε όλους τους εµπλεκόµενους ενήλικες µε το µαθητή Ε. 

(∆ιευθυντή/ διδάσκοντα, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, µητέρα).  

  Στην έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε από τις 23/10/2013 έως και τις 20/02/2014, 

συµµετείχε ένας ∆ιευθυντής µιας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, ο οποίος ήταν και ο εκπαιδευτικός της τάξης του µαθητή µε πολλαπλές 

αναπηρίες. Ο τρόπος και χρόνος απασχόλησης της οµάδας στόχου (µαθητής, 
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∆ιευθυντής/ διδάσκων)  ταυτίζονταν µε την πρακτική άσκηση της ερευνήτριας και τη 

µελέτη περίπτωσης µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες µε συµµετοχική παρατήρηση για 

200 ώρες. Ειδικότερα, από τις 23/10/2013 έως και τις 09/01/2014 ο ρόλος της 

ερευνήτριας περιορίστηκε στη συµµετοχική παρατήρηση του εν λόγω µαθητή για 80 

ώρες (16 διδακτικές συνεδρίες των 5 ωρών). Τα εργαλεία για τις παρατηρήσεις 

αποτελούνταν από τη συστηµατική εµπειρική παρατήρηση του µαθητή, τους πίνακες 

της άτυπης παιδαγωγικής αξιολόγησης - ΛΕΒ∆ (Λίστες Ελέγχου Βασικών 

∆εξιοτήτων - Μαθησιακής ετοιµότητας), του ΠΑΠΕΑ (Πλαίσιο Αναλυτικού 

Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής), τις παρατηρήσεις για τις γενικές µαθησιακές 

δυσκολίες, αλλά και τους διδακτικούς στόχους, µε στόχο τη διαµόρφωση 

διαφοροποιηµένου ετήσιου, µηνιαίου, εβδοµαδιαίου και ηµερήσιου διδακτικού 

προγράµµατος (Χρηστάκης, 2013). 

   Έπειτα, από τις 13/01/2014 έως και τις 20/02/2014 η ερευνήτρια συνέχισε τη 

συµµετοχική παρατήρηση του µαθητή για τις υπόλοιπες 120 ώρες (24 διδακτικές 

συνεδρίες των 5 ωρών), όπου και εφάρµοσε ένα πειραµατικό σχέδιο παρέµβασης 

διάρκειας 48 ωρών (24 διδακτικές συνεδρίες των δύο ωρών) µε στόχο την ανάπτυξη 

των νοητικών ικανοτήτων του εν λόγω µαθητή στα γλωσσικά µαθήµατα. Η επιλογή 

της συγκεκριµένης κατηγορίας ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του µαθητή (Νοητική 

καθυστέρηση, προβλήµατα λόγου και οµιλίας, σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά 

ελαττώµατα) µε την παράλληλη ύπαρξη εµµονών έγινε γιατί αποτελεί µια ελάχιστα 

συχνή περίπτωση στην ελληνόγλωσση ειδική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, κρίναµε ότι 

η συµµετοχική παρατήρηση ενός µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες και οι απόψεις που 

θα διατύπωναν τόσο ο ίδιος ο µαθητής, όσο και η συµµαθήτριά του αλλά και οι 

εµπλεκόµενοι ενήλικες θα µπορούσαν να αποτελέσουν εφαλτήριο για µελλοντικές 

έρευνες. 

   Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στις 31 Μαρτίου 2014 στο χώρο του σχολείου 

µετά από κατ’ ιδίαν συζήτηση της ερευνήτριας µε το ∆ιευθυντή, το ειδικό 

εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, τη µητέρα του µαθητή Ε., το µαθητή και τη 

συµµαθήτριά του Χ., οι οποίοι δέχθηκαν µε προθυµία να συµµετάσχουν στην έρευνα. 

Ο ∆ιευθυντής και το λοιπό ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό µας 

δέχθηκαν στο χώρο του προσωπικού τους γραφείου, όπου και παραχώρησαν τη 

συνέντευξη, κατά την έναρξη της οποίας διευκρινίστηκε αν συµφωνούσαν ή όχι µε τη 

χρήση ηλεκτρονικού µαγνητοφώνου, το οποίο µετά την σύµφωνη γνώµη τους 

τοποθετήθηκε πάνω στο γραφείο τους, χωρίς να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα 
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ως προς την αυθόρµητη έκφραση της γνώµης τους. 

   Μετά τη συλλογή των ποιοτικών δεδοµένων από τις συνεντεύξεις, δόθηκε έµφαση 

στη λειτουργική διαχείρισή τους, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση σε αυτά και 

συνακόλουθα η επεξεργασία καθώς και η ανάλυσή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

υιοθετήθηκε η τµηµατοποίηση του υλικού σε καρτέλες µε βάση τις απαντήσεις στα 

ερωτήµατα και τη θεµατική προκωδικοποίησή τους που είχε επιχειρηθεί κατά το 

σχεδιασµό της συνέντευξης. Στο σηµείο αυτό, επιχειρήθηκε ένας πρώτης µορφής 

περιορισµός του όγκου των δεδοµένων σε αυτά που εντάσσονται στους στόχους της 

έρευνας. Βέβαια, η επεξεργασία και η ανάλυση του υλικού αποτέλεσε µια συνεχή 

διαδικασία, ενταγµένη στη γενικότερη ευελιξία που χαρακτηρίζει την ποιοτική 

έρευνα. Κατά την ανάλυση του περιεχοµένου των ποιοτικών δεδοµένων, υιοθετήσαµε 

την τυπολογική ανάλυση καταβάλλοντας προσπάθεια να δοµήσει το υλικό σε 

θεµατικά πεδία, προκειµένου να διερευνήσει τόσο τα δεδοµένα καθενός όσο και τις 

σχέσεις µεταξύ τους. Συνδυαστικά επιχειρήθηκε η ερµηνευτική ανάλυση του 

ποιοτικού υλικού µε έµφαση στην ανάδειξη υποκειµενικών νοηµάτων που οι ίδιοι οι 

συµµετέχοντες προσέδωσαν στο εξεταζόµενο ζήτηµα και ελάχιστα, σε συνειδητό 

τουλάχιστον βαθµό, στην προβολή των ερµηνειών της ερευνήτριας (Ιωσηφίδης, 

2003). 

   Αποφασιστικό στάδιο στην ανάλυση του υλικού µετά την κατάτµησή του ανάλογα 

µε το θέµα του και την ανταπόκρισή του στους στόχους της έρευνας, υπήρξε η 

κωδικοποίηση των δεδοµένων, οπότε αποδόθηκε νόηµα σε τµήµατα των δεδοµένων, 

µε στόχο τα τµήµατα που εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά να συνδεθούν µέσω των 

κωδικών µεταξύ τους. Σε κάθε κωδικό δόθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: ο τίτλος που 

αποτελείται από µια φράση και παραπέµπει στην προσδιοριζόµενη εννοιολογική 

κατηγορία, ο ορισµός που τον περιγράφει και τον νοηµατοδοτεί, τµήµατα δεδοµένων 

έτσι όπως έχουν καταγραφεί στη συνέντευξη και τεκµηριώνουν συµπληρωµατικά τον 

ορισµό του κωδικού και οι συνδέσεις µεταξύ των κωδικών. Από τα είδη 

κωδικοποίησης επελέγη η θεµατική κωδικοποίηση, όπου οι κωδικοί αντιστοιχούν σε 

ευρύτερες ή πιο περιορισµένες θεµατικές περιοχές, που αναφέρονται σε έννοιες, ιδέες 

και ερµηνείες, είναι κοινές για κάθε περίπτωση και στοχεύουν στην περιγραφή και 

ανάλυση των θεµατικών περιοχών κάθε περίπτωσης και τη συγκριτική ανάλυση των 

περιπτώσεων κατά θεµατικές περιοχές (Ιωσηφίδης, 2003). Στη συγκεκριµένη εργασία 

οι θεµατικές περιοχές που προέκυψαν είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η παροχή Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών σε µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες 

και η διεπιστηµονική συνεργασία µε στόχο την ένταξή του στη σχολική και τοπική 

κοινότητα. 

   1.1. Σηµαντικές δυσκολίες ένταξης του Ε. στη σχολική κοινότητα και στη τοπική 

κοινωνία. 

2. Η συµβολή του ∆ιευθυντή στην ανάπτυξη Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών µαθητή 

µε πολλαπλές αναπηρίες µέσω της Λειτουργίας της Σχολικής µονάδας. 

   2.1. Παροχή οικονοµικής ενίσχυσης µέσα από την κατανοµή χρηµατικών 

κονδυλίων για την κάλυψη των αναγκών του Ε.  
 

3. Η συµβολή του ∆ιευθυντή στην ανάπτυξη Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών µαθητή 

µε πολλαπλές αναπηρίες µέσω της Λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης. 

   3.1. Εκχώρηση αρµοδιοτήτων µε στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη 

βελτίωση των διαδικασιών ένταξης του Ε. στη σχολική και τοπική κοινότητα.  

   3.2. Καταµερισµός του έργου και συντονισµός του ειδικού εκπαιδευτικού και 

βοηθητικού προσωπικού. 
 

4. Προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Υπηρεσιών που παρέχονται σε µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες µε τη συµβολή του 

∆ιευθυντή του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου. 

   4.1. Προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόµενων Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Υπηρεσιών στον Ε.  

   Παράλληλα, λαµβάνοντας υπόψη το αντικείµενο και τους στόχους της έρευνας 

επιλέχθηκε να χορηγηθεί ένα ερωτηµατολόγιο σε όλους τους εµπλεκόµενους 

ενήλικες µε το µαθητή (∆ιευθυντή/ διδάσκοντα, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό 

προσωπικό), που υπηρετούν στο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο κατά το σχολικό έτος 2013 

– 2014, διάστηµα στο οποίο διενεργήθηκε και η έρευνα. Αυτοί αποτέλεσαν και τον 

πληθυσµό της έρευνας, συµπεριλαµβανοµένης και της µητέρας του µαθητή Ε. 

   Συγκεκριµένα, η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε στις 31 Μαρτίου 2014. 

Επιλέχτηκε αυτή η χρονική περίοδος, καθώς σε αυτό το διάστηµα έχουν πια 

διαπιστωθεί οι προθέσεις του ∆ιευθυντή και έχουν παγιωθεί οι µορφές επικοινωνίας 

και συνεργασίας, που αναπτύσσονται ανάµεσα στα διάφορα µέλη (∆ιευθυντής, ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, µαθητές και γονείς), που λαµβάνουν 

µέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βασική αρχή άλλωστε σε όλη τη διάρκεια της 

έρευνας ήταν ότι η συµµετοχή του ερωτώµενου θα είναι επιθυµητή και από τον ίδιο, 
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χωρίς να προκληθεί η παραµικρή αναστάτωση στο πρόγραµµά του.  

   Η διαδικασία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου απαιτούσε περίπου 5 λεπτά. Το 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο καταλάµβανε τέσσερις σελίδες, λόγω της διαµόρφωσής 

του µε ερωτήσεις κλειστού τύπου διευκόλυνε τους συµµετέχοντες και δεν ήταν 

χρονοβόρο για να απαντηθεί, µε αποτέλεσµα να αποφεύγεται η πρόχειρη 

συµπλήρωσή του. Τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από τους συµµετέχοντες, 

συγκεντρώνονταν άµεσα από την ερευνήτρια. 

   Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν επτά εµπλεκόµενοι ενήλικες µε το µαθητή 

(∆ιευθυντής, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπευτής, 

µαία), που υπηρετούν στο συγκεκριµένο Ειδικό ∆ηµοτικό σχολείο και δέχτηκαν να 

συµµετάσχουν στην έρευνα, συµπεριλαµβανοµένης της µητέρας, η οποία προσήλθε 

στο σχολείο για να το συµπληρώσει.  

   Η φύση του θέµατος, της σχέσης της οργάνωσης και της διοίκησης ενός Ειδικού 

∆ηµοτικού Σχολείου µε την ανάπτυξη Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών σε µαθητή 

µε πολλαπλές αναπηρίες, καθόρισε σε µεγάλο βαθµό και τη µεθοδολογική 

προσέγγιση που ακολουθήθηκε.  

   Η συγκέντρωση των συλλεγόµενων απαντήσεων, ύστερα από µηχανογραφική 

επεξεργασία µε πίνακες συχνοτήτων, οι οποίοι επέτρεψαν συγχρόνως την αποκάλυψη 

των τάσεων της πλειοψηφίας από τις δοσµένες απαντήσεις, θεωρήθηκε ότι θα 

προσφέρει µια ικανοποιητική παρουσίαση της θέσης του προς µελέτη συνόλου 

(Javeau, 2000).   

 

3.7. Περιορισµοί της έρευνας 

 

   Για τη συγκεκριµένη έρευνα οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι δεν µπορεί να γίνει 

γενίκευση των αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι επιλέχθηκε η µεθοδολογία της µελέτης 

περίπτωσης, η οποία θεωρείται ενδεδειγµένη για τα άτοµα µε πολλαπλές αναπηρίες. 

Επίσης, ένας ακόµη περιορισµός είναι ότι τα στοιχεία της παρατήρησης δεν τέθηκαν 

υπόψη και ενός δεύτερου αξιολογητή, προκειµένου να αντιµετωπιστούν περιπτώσεις 

µεροληψίας και ατελούς παρατήρησης από τον πρώτο παρατηρητή. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

4.1. Η συµβολή των παρεχόµενων Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Υπηρεσιών στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του µαθητή στη 

σχολική και τοπική κοινότητα (1η ερευνητική υπόθεση) 

 

   Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η ανάλυση των ποιοτικών 

ερευνητικών δεδοµένων που ακολουθεί πραγµατοποιείται κατά θεµατική περιοχή. 

Προηγείται πάντοτε ένα εισαγωγικό σχόλιο, όπου επισηµαίνονται τα επιµέρους 

σηµεία της θεµατικής περιοχής, ενώ στη συνέχεια εκτίθενται οι µεταβλητές της, όπως 

προέκυψαν από την αναλυτική διαδικασία που προηγήθηκε και έπειτα επιχειρείται η 

αναζήτηση των σχέσεων που διέπουν τις κατηγορίες των δεδοµένων, προκειµένου να 

παραχθεί νόηµα και ερµηνεία. Η παραγωγή αυτή τεκµηριώνεται µε την παράθεση 

τµηµάτων δεδοµένων, όπως αυτά προέκυψαν από τις συνεντεύξεις. Στο τέλος των 

τµηµάτων αυτών, που αποτελούνται από αντιπροσωπευτικές φράσεις των 

συµµετεχόντων, παρατίθεται ο κωδικός του εκάστοτε συµµετέχοντος (∆. για τον 

∆ιευθυντή/ διδάσκοντα, Ψ. για την Ψυχολόγο, Κ. για την Κοινωνική Λειτουργό, Ερ. 

για τον Εργοθεραπευτή, Λ. για την Λογοθεραπεύτρια, Β. για την Μαία, Μ. για την 

µητέρα του µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες, Ε. για τον µαθητή και Χ. για την 

µαθήτρια µε πολλαπλές αναπηρίες που παρευρίσκεται στην ίδια τάξη).  

 

4.1.1. Έλλειψη αυτονοµίας αναφορικά µε την ασφαλή µετακίνηση στην 

κοινότητα και τη διεκπεραίωση αγορών 

 

   Οι ερωτώµενοι στο σύνολό τους τόνισαν ως σηµαντικότερη δυσκολία ένταξης του 

Ε. από τη µια την έλλειψη αυτονοµίας αναφορικά µε την ατοµική διεκπεραίωση 

αγορών και από την άλλη την ασφαλή µετακίνηση στη κοινότητα δίχως συνοδό. «Πιο 

πολύ µας ανησυχεί να βγαίνει έξω, να πάει στο σούπερ µάρκετ, να ξέρει τα λεφτά να 

ψωνίσει… ∆εν ξέρει να πάει µόνος του. Μόνο µε βοήθεια, χωρίς βοήθεια δεν µπορεί. 

Αυτός είναι ο κύριος στόχος» (Μ.). «Το βασικό µας αίτηµα είναι η αυτονοµία… Να 

µπορεί να είναι ικανός να ζει µόνος του µε τις δικές του δυνάµεις… Το σηµαντικό για 

µας είναι να µπορεί το παιδί αυτό να πάει στο σούπερ µάρκετ να πάρει κάποια 
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πράγµατα, να µπορέσει να µαγειρέψει, να διαχειριστεί τα χρήµατα που θα έχει από ένα 

επίδοµα, να ξέρει να πάει στο φαρµακείο, δηλαδή προβλήµατα διαβίωσης» (Ψ.). «Με 

το να του µαθαίνω κανόνες συµπεριφοράς, µε το να τον εντάσσω σε δραστηριότητες 

που είναι όπως το να πάµε στο σούπερ µάρκετ της γειτονιάς ή να πάρει µέρος σε 

εκδηλώσεις και γιορτές του σχολείου, αυτό βοηθάει στο να ενταχθεί στην 

καθηµερινότητα και στον τρόπο που θα πρέπει να διαβιώνει και ο ίδιος αργότερα, εκτός 

σχολείου» (Κ.). «Τώρα στην τοπική κοινωνία, θα υπάρξει ένα θέµα µελλοντικά, δηλαδή 

µόνος του θα δυσκολευτεί να βγει στην κοινωνία για τα τυπικά πράγµατα, δηλαδή να 

πάει να ψωνίσει κάτι ή οτιδήποτε άλλο… Χρειάζεται κάποιο άτοµο δίπλα του, έτσι ώστε 

να τον συντονίζει γιατί δεν µπορεί να σκεφτεί πολλές τι πρέπει να κάνει και τι δεν 

πρέπει, τι είναι σωστό και τι όχι» (Β.).  

   Η λογοθεραπεύτρια µάλιστα, αναφερόµενη σε ένα πρόγραµµα που υλοποίησε µε τη 

συµµετοχή τόσο του Ε. όσο και της Χ. µε αντικείµενο την εκµάθηση διαχείρισης 

χρηµάτων και διεκπεραίωσης αγορών στο σούπερ µάρκετ, µε τελικό στόχο «να πάνε 

να ψωνίσουν µόνα τους», δήλωσε αναφορικά µε τη δυσκολία αυτόνοµης µετακίνησής 

τους στην κοινότητα ότι: «Η µόνη µου επέµβαση (γιατί ήµασταν οι τρεις µας που το 

κάναµε αυτό το πρόγραµµα) ήτανε να περάσουµε το δρόµο, γιατί έχει έναν κεντρικό 

δρόµο έξω από το σούπερ µάρκετ» (Λ.). Κλείνοντας, ο ∆ιευθυντής και διδάσκων του 

µαθητή αναφορικά µε τις σηµαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο Ε. στην 

εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξή του ανέφερε σχετικά ότι: «…αρκετές αγορές 

µπορεί να τις κάνει µε επίβλεψη ή να διαλέξει προϊόντα πάλι µε επίβλεψη....το να 

διαλέξει ποιοτικά προϊόντα, παράδειγµα ντοµάτες που να µην είναι χτυπηµένες, θέλει 

βοήθεια» (∆.).  

 

4.1.2. Αδυναµία συνεργασίας µε τα πρόσωπα του σχολικού περιβάλλοντος λόγω 

εκδήλωσης λεκτικής επιθετικότητας 

 

   Οι απόψεις των ερωτώµενων που σχετίζονται µε τις σηµαντικότερες δυσκολίες 

ένταξης του µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες, σκιαγραφούν ουσιαστικά τόσο το 

ατοµικό όσο και το οικογενειακό και σχολικό ιστορικό του. Ειδικότερα, οι 

ερωτώµενοι στη συντριπτική τους πλειονότητα θεωρούν ότι η εκδήλωση λεκτικής 

επιθετικότητας του Ε. δυσχεραίνει σηµαντικά την εκπαιδευτική και κοινωνική του 

ένταξη, καθόσον παρακωλύει τη συνεργασία µε τα πρόσωπα όχι µόνο του 

οικογενειακού αλλά και του σχολικού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. 
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«Όλο φωνάζει… ∆εν είναι καλό να φωνάζεις. Μικρό παιδί δεν είναι για να 

φωνάζει…∆εν θέλω να είµαστε φίλοι… Εγώ δεν τον έχω φωνάξει, αλλά αυτός κάποιες 

φορές φωνάζει και θυµώνει. Εγώ δεν θέλω να µε φωνάζει…Τον κύριο ∆. τον αγαπάει. 

Στον κύριο ∆. δεν φωνάζει, ενώ σε εµένα κάποιες φορές ναι…» (Χ.).  

   Τη συγκεκριµένη θέση υποστηρίζει όχι µόνο η µοναδική συµµαθήτρια του Ε. που 

φοιτά στην ίδια τάξη, αλλά και η µητέρα του, η οποία σε σχετική ερώτηση δήλωσε 

ότι η εκδήλωση επιθετικότητας συνδέεται άρρηκτα µε την αποτροπή χρήσης του Η/Υ 

καθώς ο Ε. έχει εµµονή µε τη χρήση του Η/Υ. «Άµα δεν του δώσουν κάτι, θυµώνει 

λίγο, αλλά όχι συνέχεια… Μόνο θυµώνει, άµα δεν του δώσεις το κοµπιούτερ να 

παίξει… Έχει εµµονή µε το κοµπιούτερ… Θυµώνει άµα δεν του δώσεις κάτι και µετά 

του περνάει…» (Μ.). Η Κοινωνική Λειτουργός µάλιστα αναφορικά µε τις 

σηµαντικότερες δυσκολίες ένταξης του µαθητή σηµειώνει την εκδήλωση κρίσεων 

θυµού και εξάρσεων επιθετικότητας. «Έχει κάποιες κρίσεις, κάποιες εξάρσεις…» ενώ 

θέτει ως κύριο στόχο που επιδιώκει να πετύχει µε το συγκεκριµένο µαθητή «να 

µπορεί να ελέγχει κάποιες κρίσεις θυµού και έντασης» (Κ.). Σε συναφή µάλιστα 

ερώτηση που τέθηκε στο ∆ιευθυντή/ διδάσκοντα σηµείωσε ότι η άρση των 

προβληµάτων συµπεριφοράς, παραβατικότητας και απειθαρχίας πραγµατοποιείται µε 

τη συµµετοχή του Ε. σε προγράµµατα τροποποίησης της συµπεριφοράς. «Στόχοι µε 

προβλήµατα συµπεριφοράς, µε προβλήµατα παραβατικότητας ή απειθαρχίας σε κάθε 

περίπτωση λύνονται µε προγράµµατα τροποποιητικά σε συνεργασία µε το ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό» (∆.).  

 

4.1.3. Αναποτελεσµατική συνεργασία σχολείου – οικογένειας 

 

   Οι εκτιµήσεις των συµµετεχόντων για τις σηµαντικότερες δυσκολίες ένταξης του Ε. 

τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην ευρύτερη κοινότητα καταδεικνύουν την 

αναποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ σχολείου και οικογένειας σαν ένα παράγοντα 

που λειτουργεί ως τροχοπέδη στα ενταξιακά προγράµµατα που εφαρµόζονται στον εν 

λόγω µαθητή.  

   Η αναποτελεσµατική συνεργασία σχολείου και οικογένειας οφείλεται τόσο στην 

επίδειξη ανωριµότητας από την πλευρά των γονέων όσο και στο χαµηλό 

κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο, δυσκολίες που επιχειρείται να αντιµετωπιστούν 

µε την παροχή των κατάλληλων συµβουλευτικών υπηρεσιών. «Το πρόβληµα σε αυτά 

τα παιδιά είναι ότι πρέπει να µάθουνε να επιβιώνουνε χωρίς τη βοήθεια των γονέων 
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τους. Οι γονείς όµως δεν είναι τόσο ώριµοι, ώστε να µπορούνε τα παιδιά να τα 

εκπαιδεύσουνε, για να µπορέσουν να είναι αυτόνοµα. Άρα το βασικό µας αίτηµα είναι η 

αυτονοµία τους. Άρα οι δυσκολίες είναι ότι πρέπει να ωριµάσουν λίγο οι γονείς, µέσα 

από την εκπαίδευση που θα τους κάνουµε εµείς, για να µπορέσουνε να ανταποκριθούνε 

µετά στα δικά τους θέµατα» (Ψ.).  

   Τη συγκεκριµένη θέση υποστηρίζει και ο Εργοθεραπευτής της σχολικής µονάδας, ο 

οποίος αναφερόµενος στην αναποτελεσµατική συνεργασία σχολείου και οικογένειας 

επισηµαίνει ότι το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο του Ε. συµβάλλει στην αδυναµία 

πλήρους κατανόησης της ελληνικής γλώσσας και των συστάσεων που δίνονται στους 

γονείς για τη συνέχιση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στο σπίτι. «∆υσκολία εκτός 

από τη νοητική υστέρηση που σαφώς υπάρχει είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, 

το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο από το οποίο προέρχεται και η αδυναµία των γονέων 

να κατανοήσουν ακριβώς αυτό που τους λέµε… Αυτό που µας δυσκόλευε και δυσκόλευε 

πολύ τον Ε. ήταν ότι δεν είχε συνέχεια η εκπαιδευτική διαδικασία και παρέµβαση στο 

σπίτι και οι δικές µας οδηγίες» (Ερ.). Κλείνοντας, στην αναποτελεσµατική 

συνεργασία σχολείου και οικογένειας αναφέρεται και ο ∆ιευθυντής/ διδάσκων 

επισηµαίνοντας ότι η αξία συµµετοχής του µαθητή σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

(π.χ. προσκοπισµός, αθλητισµός) για την άρση των εµποδίων ένταξης του µαθητή δεν 

µπορεί να γίνει κατανοητή από τους γονείς. «Τώρα σε ένα άλλο επίπεδο ένταξης µε 

οµάδες συνοµηλίκων και τη συµµετοχή του σε εξωσχολικές δραστηριότητες, ενώ είναι 

στόχος, είναι συνάρτηση και άλλων παραγόντων, του κατά πόσο δηλαδή οι γονείς 

µπορούν να καταλάβουν αυτό το στόχο ότι για να κοινωνικοποιηθεί το παιδί πρέπει και 

εξωσχολικά να συµµετέχει και σε άλλες δραστηριότητες, παραδείγµατος χάρη 

προσκοπισµός, αθλητισµός» (∆.). Γι’ αυτό το λόγο, ο ∆ιευθυντής του σχολείου 

σχεδιάζει ήδη από φέτος ένα πρόγραµµα µε αντικείµενο τη βελτίωση των σχέσεων 

γονέων – σχολείου µε τελικό στόχο την βελτίωση των διαδικασιών κοινωνικής και 

εκπαιδευτικής ένταξης του µαθητή. «Αυτό είναι ένα σχέδιο δράσης που το έχουµε για 

την επόµενη χρονιά µε τίτλο «Σχέσεις γονέων-σχολείου», έτσι ώστε µέσα από 

υποστηρικτικά προγράµµατα να καταλάβουν ότι το σχολείο µπορεί να τους υποστηρίξει 

και το απόγευµα σ’ ένα πρόγραµµα στο σπίτι» (∆.).  

 

4.1.4. Αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης 

 

   Οι περισσότεροι συµµετέχοντες εξέφρασαν τη δυσπιστία τους απέναντι στην 
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ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης του Ε. Ο ίδιος ο µαθητής δήλωσε χαρακτηριστικά ότι 

χρειάζεται περισσότερη βοήθεια στο σπίτι απ’ ότι στο σχολείο, καθώς αδυνατεί να 

αυτοεξυπηρετηθεί σε ορισµένους τοµείς (π.χ. ντύσιµο). «Στο σπίτι χρειάζοµαι πιο 

πολύ τη µαµά… Μαγειρεύει, πλένει τα πιάτα. Εγώ παίζω. Μαζί µου δεν παίζει γιατί 

δουλεύει. Στο σχολείο µε φροντίζουν οι φίλοι µου, ο ∆… Όλους τους αγαπώ…Στο σπίτι 

µου βάζει φαγητό η µαµά. Μόνος µου πλένοµαι και στεγνώνω τα µαλλιά µου, αλλά µε 

ντύνει η µαµά… ∆ιαβάζω µόνος µου… Τίποτα άλλο, γιατί την πονάει η µέση της» (Ε.). 

Αναφορά στον στόχο κατάκτησης της υψηλότερης δυνατής αυτονοµίας και 

λειτουργικότητας τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολικό περιβάλλον πραγµατοποιήθηκε 

και από άλλους συµµετέχοντες (π.χ. σίτιση, πλύσιµο, χρήση τουαλέτας). «…να 

πετύχει την υψηλότερη δυνατή αυτονοµία στην καθηµερινή του ζωή, στο σπίτι και την 

υψηλότερη λειτουργικότητα µέσα στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο µπορεί να σηµαίνει 

από το κοµµάτι του παιχνιδιού, το κοµµάτι του γραφοκινητικού συγχρονισµού του, τη 

χρήση τουαλέτας, τη σίτιση και διάφορους τέτοιους τοµείς» (Ερ.). Παρόµοιους στόχους 

θέτει και η µαία, η οποία ανήκει στο βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, 

αναφερόµενη στην αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης του µαθητή. «Εµένα οι στόχοι µου 

είναι στο να µπορέσει να αυτοεξυπηρετείται βασικά, να µην έχει κανένα πρόβληµα 

ακόµα και παραδείγµατος χάρη αν χρειαστεί να φτιάξει κάτι πρόχειρο για να φάει, όπου 

αυτό το πετυχαίνει…όπως και µε την τουαλέτα, µε το µπάνιο… γενικά µε όλη την 

αυτοεξυπηρέτησή του» (Β.).  

 

4.1.5. Εµµονή µε τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάµενα Αντικείµενα (Α.Τ.Ι.Α. – 

U.F.O.) 

 

   Οι συµµετέχοντες στο σύνολό τους ανέφεραν ως σηµαντική δυσκολία που 

παρακωλύει την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη του µαθητή την εµµονή του µε 

τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάµενα Αντικείµενα. Η µοναδική συµµαθήτρια που 

παρευρίσκεται δίπλα του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτή του η εµµονή είναι ικανή 

να της στερεί την επιθυµία να είναι φίλοι, καθώς ο ίδιος ο Ε. δεν νοιάζεται να 

αλληλοεπιδράσει µαζί της. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να χρησιµοποιεί τον Η/Υ 

της τάξης παρακολουθώντας βίντεο και παίζοντας παιχνίδια µε αντικείµενο τη 

συγκεκριµένη θεµατική των εξωγήινων όντων και µηχανών. «Θέλει να βλέπει τα 

U.F.O., να ακούει τα U.F.O. και τίποτα άλλο… Μόνο που βλέπει τα U.F.O., αυτό µε 

ενοχλεί. Αφού όλο βλέπει τα U.F.O. ∆εν είµαστε φίλοι… ∆εν τον θέλω κοντά µου. ∆εν 
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τον αγαπώ σαν φίλο µου. ∆εν θέλω να µου µιλάει… ∆εν τον θέλω. Αφού βλέπει τα 

U.F.O., δεν τον θέλω» (Χ.).  

   Την άποψη αυτή υποστηρίζει και η Λογοθεραπεύτρια του σχολείου, η οποία 

αναφέρει ότι η εµµονή του µε τα Α.Τ.Ι.Α. επιφέρει σηµαντικές δυσκολίες στην 

εκπαιδευτική του ένταξη σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι έχει τη µεγαλύτερη ηλικία 

µεταξύ των µαθητών του σχολείου. «…φέτος έχει αναπτύξει αρκετές εµµονές σε 

πράγµατα που του αρέσουν, όπως είναι τα διαστηµόπλοια, το φεγγάρι, τα αεροπλάνα 

και το διάστηµα γενικότερα. Οπότε κολλάει πάνω σε αυτά τα πράγµατα που του 

αρέσουν και δεν δίνει σηµασία στα άλλα, που αφορούν και τα άλλα παιδιά. ∆ηλαδή 

όσον αφορά την ένταξή του στην οµάδα, στο σχολείο είναι λιγάκι πιο αποµονωµένος, 

γιατί έχει αυτά τα συγκεκριµένα θέµατα που του αρέσουν, τα οποία δεν αρέσουν στα 

άλλα παιδιά. Οπότε είναι λιγάκι κολληµένος µε αυτά τα θέµατα και ασχολείται µόνο µε 

αυτά. ∆εν παίζει µε τα άλλα παιδιά, δεδοµένου ότι είναι και µιας ηλικίας που διαφέρει, 

δηλαδή είναι από τα µεγαλύτερα παιδιά του σχολείου και στην ίδια ηλικία µε αυτόν 

είναι µόνο ένα κορίτσι, που δεν έχει καµία σχέση σαν χαρακτήρας µε τον Ε., οπότε 

όσον αφορά την ένταξή του είναι λίγο πιο αποµονωµένος» (Λ.). 

 

4.1.6. Αδυναµία ανάπτυξης και διατήρησης φιλικών σχέσεων 

 

   Οι ερωτώµενοι εκτιµούν ότι ο Ε. αναφορικά µε την κοινωνική και εκπαιδευτική του 

ένταξη αδυνατεί ή τουλάχιστον δεν επιθυµεί να αναπτύξει και να διατηρήσει φιλικές 

σχέσεις. Τα αίτια αυτής του της επιλογής µάλιστα αναζητούνται από τους 

συµµετέχοντες. Εικάζεται ότι ίσως η έκφραση λεκτικής επιθετικότητας, η οποία 

εµφανίζεται σε περίπτωση αποτροπής χρήσης του Η/Υ, µέσω του οποίου έχει 

πρόσβαση σε βίντεο και παιχνίδια µε Α.Τ.Ι.Α. και εξωγήινους, είναι ο λόγος για τον 

οποίο αδυνατεί να διατηρήσει τις φιλικές του σχέσεις. «∆εν έχει φίλους. Μόνο τα 

παιδιά του σχολείου. Μετά δεν έχει. ∆εν θέλει ο Ε. Ίσως και επειδή φωνάζει. Κάπου 

κάπου φωνάζει» (Χ.). «Όχι δεν κάνει παρέα. ∆εν ξέρω γιατί. Θέλει να παίζει µόνος 

του, να κάθεται µόνος του, να παίζει µε τα παιχνίδια του… Πολύ θέλει να είναι µόνος 

του. ∆εν κάνει παρέα µε κανέναν, µε παιδιά. Μόνο µε τα αδέρφια του… Έχει εµµονή µε 

το κοµπιούτερ… Πιο πολύ µε αυτό… Μόνο θυµώνει άµα δεν του δώσεις το κοµπιούτερ 

να παίξει…» (Μ.).  

   Ο µαθητής ωστόσο, σε σχετική ερώτηση διερεύνησης των κοινωνιοδυναµικών 

τάσεων που αναπτύσσονται στη σχολική τάξη και κοινότητα δήλωσε ότι η καλύτερή 
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του φίλη είναι η Χ. και ότι είναι φίλος µε όλους, γιατί παίζει και γιατί τους αγαπά. 

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι ορισµένες φορές της φωνάζει αλλά δεν φαίνεται να 

αποδέχεται ή να κατανοεί το γεγονός ότι δεν τον αποδέχεται για φίλο της η Χ. «Την 

αγαπώ. Κάποιες φορές όµως της φωνάζω… Είναι η καλύτερή µου φίλη… Είµαι φίλος 

µε όλους, γιατί παίζω, γιατί τους αγαπώ. Πιο πολύ αγαπώ τον Σ. και τη Χ… Τέσσερις 

φίλους έχω» (Ε.).  

 

4.1.7. Επιλογή µοναχικών δραστηριοτήτων και ασχολιών στη σχολική τάξη 

 

   Οι ερωτώµενοι κατέδειξαν ότι η συχνή επιλογή µοναχικών δραστηριοτήτων και 

ασχολιών του Ε. στη σχολική τάξη αποτελεί σηµαντικό λόγο παρακώλυσης της 

εκπαιδευτικής του ένταξης. Σε σχετική ερώτηση ο ίδιος ο µαθητής δήλωσε ότι 

επιλέγει να παίζει στον Η/Υ παιχνίδια, να παρακολουθεί βίντεο και να βλέπει 

φωτογραφίες µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή/ διδάσκοντα. «…παίζω πολλά 

παιχνίδια στον υπολογιστή και βίντεο. Βλέπω και φωτογραφίες… Θέλω να παίζω 

µόνος µου στον υπολογιστή… Τον αγαπώ τον ∆. γιατί µε θέλει, µε αγαπάει, µου ανοίγει 

τον υπολογιστή και παίζω παιχνίδια» (Ε).  

 

4.1.8. Επιλογή µοναχικών δραστηριοτήτων και ασχολιών στο σπίτι και στην 

τοπική κοινότητα 

 

   Οι συµµετέχοντες θεωρούν ότι ένας ακόµη παράγοντας που δυσκολεύει σηµαντικά 

την ένταξη του µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες στη σχολική και τοπική κοινότητα 

είναι η επιλογή µοναχικών δραστηριοτήτων και ασχολιών στο σπίτι και στην 

κοινότητα από µέρους του µαθητή. Η πολύωρη τηλεοπτική παρακολούθηση, η χρήση 

του Η/Υ και γενικότερα η επιλογή δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν την κοινωνική 

συνεργασία και αλληλεπίδραση (όπως π.χ. αυτοκινητάκια, πάζλ, ανάγνωση βιβλίων) 

εντείνει τη διαδικασία ένταξης του µαθητή. «Εµένα µου αρέσει να παίζω παιχνίδια. 

Παίζω µε δύο µεγάλα κόκκινα αυτοκίνητα. Τα βάζω στο πάτωµα και παίζω. Μου 

αρέσουν και τα πάζλ µε πολλά κοµµάτια. Μου αρέσει να διαβάζω τα βιβλία του 

σχολείου, να βλέπω τηλεόραση… ειδήσεις, αθλητικά, παιδικά το σαββατοκύριακο εννέα 

η ώρα το πρωί και να κοιµάµαι έντεκα η ώρα το βράδυ» (Ε.). Ο µαθητής µάλιστα 

εξέφρασε ως βασικό αίτιο αυτής της επιλογής του το φόβο σύλληψής του από την 

αστυνοµία. «Θέλω να παίζω µόνος µου στον υπολογιστή. ∆εν έχω άλλο φίλο… 
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Κάθοµαι µόνος στο σπίτι, γιατί φοβάµαι µη µε πιάσει η αστυνοµία» (Ε.).  

 

4.1.9. Ανάγκη για βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής για την υποστήριξη των 

προγραµµάτων 

 

   Οι ερωτώµενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρότειναν για τη βελτίωση των 

παρεχόµενων ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον Ε. την ύπαρξη κατάλληλα 

διαµορφωµένων εργαστηρίων – χώρων, καθώς και υλικοτεχνικού εξοπλισµού. Η 

βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής λόγω της ανεπάρκειας των χώρων θα 

συµβάλει καθοριστικά στην υποστήριξη των εξατοµικευµένων προγραµµάτων του 

µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες. «Ούτε τα υλικά έχουµε, ούτε το χώρο που θα 

µπορούσαµε να έχουµε εργαστήρια, ώστε τα παιδιά να µπούνε µέσα να δουλέψουνε. 

Αυτά µας λείπουν λοιπόν. Οι χώροι δηλαδή και το υλικοτεχνικό υλικό» (Ψ.). «Σίγουρα 

η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής εννοείται ότι χρειάζεται» (Κ.). «Επίσης, η 

υλικοτεχνική υποδοµή, οι χώροι του σχολείου που δεν είναι επαρκείς είναι στοιχεία τα 

οποία θα βοηθούσαν πάρα πολύ το έργο µας…» (Ερ.). «Οπωσδήποτε και η βελτίωση 

στον τοµέα της υλικοτεχνικής υποδοµής θα βοηθήσει στο να δηµιουργούνται πιο εύκολα 

και να σχεδιάζονται υποστηρικτικές ενέργειες και δράσεις» (∆.). 

 

4.1.10. Ανάγκη για συστηµατική και ποιοτική συνεργασία σχολείου – οικογένειας 

µε στόχο τη συνέχιση του εξατοµικευµένου προγράµµατος στο σπίτι 

 

   Οι συµµετέχοντες στη συντριπτική τις πλειονότητα αναφέρουν ότι η ενεργή και 

ποιοτική συνεργασία σχολείου – οικογένειας, χάρη στη συστηµατική διαπροσωπική 

επαφή, θα συµβάλλει στη συνέχιση του εξατοµικευµένου προγράµµατος στο σπίτι. 

Με αυτό τον τρόπο, θα επιτευχθεί και η συµµετοχή του Ε. σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα όχι µόνο τη βελτίωση της κοινωνικοποίησης, αλλά 

και της ένταξης του Ε. στην τοπική κοινότητα. «Όσον αφορά την οικογένεια, θα 

µπορούσε να έχει κάποια προγράµµατα παραπάνω ώστε να συµµετάσχει και να είναι 

µεγαλύτερο βοηθητικό το έργο που παρέχει και στο παιδί» (Κ.). «Πρώτα απ’ όλα θα 

θέλαµε να συνεργαστούµε πολύ καλύτερα µε την οικογένεια, όπου αυτό πιστεύω ότι θα 

βοηθήσει και τον ίδιο το µαθητή, γιατί όταν συνεργάζεται ο εκπαιδευτικός µε τον γονέα 

πιστεύω ότι συνεχίζεται το έργο στο σπίτι, όπου αυτό είναι πολύ καλό για τον µαθητή 

µας… Θα µπορούσε βέβαια να κάνει και κάτι άλλο εκτός σχολείου, δηλαδή κάποια 
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άλλη δραστηριότητα. Εγώ πιστεύω ότι θα τον βοηθούσε πάρα πολύ για να 

κοινωνικοποιηθεί ακόµα καλύτερα… Εµείς κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε, αλλά και 

οι άνθρωποι είναι και σε ένα συνεχές τρέξιµο, έτσι ώστε να έχουν κάποια δουλειά. 

Πολλές φορές δε βρίσκουνε και τον χρόνο να έρθουνε να µας επισκεφτούνε... Απλά θα 

ήταν καλύτερα να είναι λίγο πιο συστηµατικό αυτό το πράγµα» (Β.). «Η οικογένεια από 

την µεριά του σχολείου τυγχάνει υποστήριξης µέσα από τα προγράµµατα της ψυχολόγου 

ή τις κατ’ οίκον επισκέψεις ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού. Ωστόσο, όµως σε 

αυτό τον τοµέα πρέπει να γίνουν πολλά ακόµη, για να µπορέσει η οικογένειά να 

αποκτήσει εµπιστοσύνη στο σχολείο. ∆εν υπάρχει εµπιστοσύνη. Νοιώθει αβοήθητη και 

περιορίζεται στο να εισπράξει ένα βοήθηµα κοινωνικής πολιτικής ανά τρίµηνο» (∆.).   

 

4.1.11. Ανάγκη για ενεργή συµµετοχή του µαθητή στο σχεδιασµό και στην 

υλοποίηση ανοικτών προς την κοινωνία προγραµµάτων 

 

   Οι απόψεις των ερωτώµενων ανέδειξαν επίσης ότι η ενεργή συµµετοχή του µαθητή 

στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ανοικτών προς την κοινωνία προγραµµάτων, θα 

συνέβαλε καθοριστικά όχι µόνο στη βελτίωση των παρεχόµενων ειδικών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και στην ένταξη του Ε. στην τοπική και σχολική 

κοινότητα. «…Οι χώροι και τα προγράµµατα να γίνονται εδώ µέσα στο σχολείο. Είναι 

καλό ότι προετοιµάζουµε τη δουλειά από το σπίτι, αλλά το σηµαντικότερο είναι να την 

προετοιµάζουµε µαζί µε το παιδί. Όταν λοιπόν εγώ πρέπει να φτιάξω ένα παιχνίδι µε το 

παιδί για τους αριθµούς, είναι καλό να έχω τη δυνατότητα να το φτιάξω µπροστά στο 

παιδί, για να νιώθει και αυτό ότι συµµετέχει, ότι είναι κάτι δικό του, όχι µόνο να το 

δώσω εγώ έτοιµο. ∆υστυχώς δεν έχουµε αυτές τις δυνατότητες να το κάνουµε» (Ψ.). 

 

4.1.12. Ανάγκη για µόνιµη παρουσία του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στη 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε       

 

   Οι ερωτώµενοι δήλωσαν ότι η µόνιµη παρουσία του ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. θα είχε ως αποτέλεσµα να µην σπαταλείται πολύτιµος 

χρόνος για την εκπαίδευση των νεοτοποθετηθέντων εκπαιδευτικών, αλλά ο 

συγκεκριµένος χρόνος θα µπορούσε να διατίθενται εξ’ ολοκλήρου στο σχεδιασµό και 

στην υλοποίηση εξατοµικευµένων προγραµµάτων για τον Ε. «Για τη βελτίωση των 

παρεχοµένων ειδικών εκπαιδευτών υπηρεσιών σαφώς είναι απαραίτητη η σταθερή 
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παρουσία του ειδικού εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού στο ίδιο σχολείο, ώστε να 

γνωρίζουν τους µαθητές τους σε µια σειρά ετών για τα επιτεύγµατα τους και τους 

στόχους που έχουν τεθεί... Αυτό σηµαίνει ότι κάθε χρόνο δεν ξέρουµε που θα είµαστε, 

µε ποιους θα είµαστε και τι θα κάνουµε. Κάθε φορά που ερχόµαστε, είναι σαν να 

ξεκινάς από την αρχή. Σαφώς λοιπόν η σταθερότητα σε έναν εργασιακό χώρο θα ήταν 

ένα συν» (Ερ.). «Ένα από τα αρνητικά σηµεία του σχολείου µας είναι η τοποθέτηση 

αναπληρωτών δασκάλων ΕΣΠΑ για µια χρονιά... Εάν λάβουµε υπόψη ότι λειτουργεί 

πρόγραµµα υποδοχής νέων µαθητών που και αυτό είναι δίµηνο, ταυτόχρονα λοιπόν µε 

την έναρξη του σχολικού έτους και την τοποθέτηση του προσωπικού προς το τέλος 

Οκτωβρίου πρέπει να περάσουµε ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα εκπαιδεύοντας 

δασκάλους και αξιολογώντας µαθητές, έτσι ώστε να µπορέσουµε να τους εντάξουµε στη 

σωστή οµάδα, στο σωστό τµήµα και να παρακολουθήσει εξαρχής ένα εξατοµικευµένο 

πρόγραµµα χωρίς πειραµατισµούς και αλλαγές. Όλος αυτός ο συντονισµός είναι αρκετά 

δύσκολος. Η διεπιστηµονική συνεργασία έχει και αυτή τις δυσκολίες της, µε δεδοµένο 

ότι το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται µε απόσπαση κάθε χρόνο και η αγωνία 

µας είναι αν θα πάρουµε απόσπαση πάλι, έτσι ώστε να είµαστε τυχεροί και να έχουµε 

πλήρη σύνθεση της διεπιστηµονικής οµάδας» (∆.). 

 

4.1.13. Ανάγκη για διαρκή επιµορφωτική κατάρτιση µε θέµα το σχεδιασµό και 

την υλοποίηση εξατοµικευµένων προγραµµάτων 

 

   Οι συµµετέχοντες επισήµαναν ότι η διαρκής επιµορφωτική κατάρτιση του 

προσωπικού, µε θέµα το σχεδιασµό και την υλοποίηση εξατοµικευµένων 

διδασκαλιών, κρίνεται απαραίτητη. «...Το προσωπικό λοιπόν αλλάζει, οι δυνατότητες 

που έχει να συντάξει εξατοµικευµένα προγράµµατα ή να παρακολουθεί συστηµατικά 

µορφωτικές συνεδρίες είναι ελάχιστες, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται στην εφαρµογή 

εξατοµικευµένης διδασκαλίας. Προς αυτή την κατεύθυνση βέβαια  στα πλαίσια της 

σχολικής επιµόρφωσης, ο ∆ιευθυντής του σχολείου οργανώνει επιµορφώσεις, ετοιµάζει 

υλικό προς τον καινούριο δάσκαλο, βοηθώντάς τον στην επαγγελµατική του 

κοινωνικοποίηση γρήγορα. Αυτό γίνεται κάθε χρονιά µε τους καινούργιους δασκάλους 

και παίρνει ένα δίµηνο» (∆.).  
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4.1.14. Παροχή Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών και διευκόλυνση των 

διαδικασιών ένταξης του µαθητή 

 

   Όσον αφορά την ανάλυση των ποσοτικών ερευνητικών δεδοµένων γίνεται µια 

προσπάθεια στατιστικής εξέτασης των συχνοτήτων και σύνταξης πινάκων µε τις 

παρατηρούµενες συχνότητες στις κατηγορίες των απαντήσεων (περιγραφική 

στατιστική επεξεργασία). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι άξονες στους οποίους θα 

επικεντρωθεί η έρευνα είναι η συµβολή των παρεχόµενων ειδικών εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών (1
η
 ερευνητική υπόθεση) και η συµβολή του οργανωτικού και διοικητικού 

έργου του ∆ιευθυντή στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του Ε. (2
η
 ερευνητική 

υπόθεση). Καθεµιά από τις ερωτήσεις έχει απαντηθεί µε τη σειρά που 

παρουσιάζονται παρακάτω. Οι πίνακες συχνοτήτων σε συνδυασµό µε τη χρήση του 

γραπτού κειµένου, προσφέρουν στον ενδιαφερόµενο αναγνώστη τη µεγαλύτερη 

δυνατή πληροφόρηση. 

   Ξεκινώντας από τη διερεύνηση του άξονα της συµβολής των παρεχόµενων ειδικών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η επιτυχία µιας σχολικής 

µονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στηρίζεται στην αποτελεσµατική παροχή 

των συγκεκριµένων υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, στην παρούσα έρευνα, µε έξι ερωτήσεις 

του ερωτηµατολογίου γίνεται προσπάθεια διερεύνησης από τη µια του βαθµού 

υπέρβασης των δυσκολιών ένταξης του Ε. στη σχολική και τοπική κοινότητα µέσω 

των παρεχόµενων Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών (1
η
 ερευνητική υπόθεση) και 

από την άλλη µε τέσσερις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου γίνεται προσπάθεια 

διερεύνησης του βαθµού συµβολής του οργανωτικού και διοικητικού έργου του 

∆ιευθυντή στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του Ε. (2
η
 ερευνητική υπόθεση). 

∆είγµα της έρευνας αποτέλεσαν ο ∆ιευθυντής/ ∆ιδάσκων (∆.), η Λογοθεραπεύτρια 

(Λ.), η Μαία που συγκαταλέγεται στο βοηθητικό προσωπικό του σχολείου (Β.), ο 

Εργοθεραπευτής (Ερ.), η Κοινωνική Λειτουργός (Κ.), η Ψυχολόγος (Ψ.) και η µητέρα 

του µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες (Μ.). 
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Πίνακας 1 

Παροχή Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών και διευκόλυνση των διαδικασιών 

ένταξης του µαθητή 

Αίσθηµα Ικανοποίησης 

Συµµετεχόντων 

Είµαι 

ικανοποιηµένος 

σε µεγάλο βαθµό 

Είµαι 

ικανοποιηµένος 

σε µικρό βαθµό 

∆εν είµαι 

καθόλου 

ικανοποιηµένος 

Η δήλωση 

δεν ισχύει 

Βαθµός ικανοποίησης συµµετεχόντων από τα 

αποτελέσµατα της παρέµβασης στον Ε., 

αναφορικά µε την ένταξή του στη σχολική 
κοινότητα και την τοπική κοινωνία 

 

 

71,43% 

 

 

28,57% 

  

Βαθµός απόκτησης ενδιαφερόντων/ ασχολιών 
του Ε. στο σπίτι, στο σχολείο και στην 

κοινότητα, χάρη στην παροχή των ειδικών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

 
57,14% 

 
42,86% 

  

Βαθµός ανάπτυξης της αυτοεξυπηρέτησης 

του Ε. (σπίτι, σχολείο, κοινότητα, προσωπική 
ζωή/ υγιεινή), χάρη στις παρεχόµενες ειδικές 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

 

 
42,86% 

 

 
28,57% 

  

 
28,57% 

Βαθµός προτίµησης συναναστροφής του Ε. 

µε άλλους ανθρώπους (σύναψη φιλιών) 

έναντι της αποµόνωσης, χάρη στην 
υποστήριξη του ειδικού εκπαιδευτικού και 

βοηθητικού προσωπικού 

 

 

57,14% 

 

 

28,56% 

  

 

14,3% 

Βαθµός αυτονοµίας του Ε., αναφορικά µε τη 

µετακίνησή του στην πόλη (πεζός ή µε τα 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) χωρίς βοήθεια ή 
συνοδεία χάρη στις παρεχόµενες ειδικές 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

 

 

42,86% 

 

 

28,57% 

  

 

28,57% 

Βαθµός ενεργής συµµετοχής του Ε. σε 

αθλητικές, µουσικές ή θεατρικές 

δραστηριότητες, χάρη στην επιστηµονική 
συµβολή του προσωπικού του σχολείου 

  

 

57,14% 

 

 

28,56% 

 

 

14,3% 

 

   Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται οι δηλώσεις των ερωτώµενων σχετικά µε το βαθµό 

ικανοποίησής τους από τα αποτελέσµατα της παρέµβασης στον Ε., αναφορικά µε την 

ένταξή του στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Το αίσθηµα 

ικανοποίησης της πλειοψηφίας των συµµετεχόντων (ποσοστό 71,43%), κυµαίνεται σε 

υψηλά επίπεδα, γεγονός που συνεπάγεται ότι ο Ε. χάρη στην παροχή των ειδικών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών έχει ενταχθεί σε µεγάλο βαθµό στη σχολική κοινότητα και 

την τοπική κοινωνία. Χαµηλότερο ποσοστό (28,57%) συγκέντρωσε η δήλωση, του 

«µικρού βαθµού» ικανοποίησης των ερωτώµενων, από τα αποτελέσµατα της 

παρέµβασης στον συγκεκριµένο µαθητή (∆., Ερ.). 

   Σχετικά µε τον βαθµό απόκτησης ενδιαφερόντων / ασχολιών του Ε. στο σπίτι, στο 

σχολείο και στην κοινότητα, χάρη στην παροχή των ειδικών εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, το 57,14% του δείγµατος δήλωσε ότι είναι ικανοποιηµένο σε «µεγάλο 

βαθµό», γεγονός που συνεπάγεται ότι ο Ε. απέκτησε ενδιαφέροντα/ ασχολίες στο 

σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα σε µεγάλο βαθµό. Μολαταύτα, το 42,86% 

απάντησε ότι είναι ικανοποιηµένο σε «µικρό βαθµό» από την απόκτηση 

ενδιαφερόντων και επιπρόσθετων ασχολιών (Λ., Ερ., Ψ.). Παρατηρούµε λοιπόν πως 
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οι απόψεις διίστανται ως προς την απόκτηση νέων ασχολιών από τον µαθητή. 

   Από την ανάγνωση του Πίνακα 1, προκύπτει ότι τρεις από τους εφτά συµµετέχοντες 

της έρευνας (42,86%) δηλώνουν πολύ ικανοποιηµένοι, για την ανάπτυξη της 

αυτοεξυπηρέτησης του Ε. στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα και στην 

προσωπική ζωή/ υγιεινή, χάρη στις παρεχόµενες ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

Παράλληλα όµως, σχετικά υψηλό είναι και το ποσοστό εκείνων (28,57%), που 

εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους, δηλώνοντας ότι είναι ικανοποιηµένοι σε «µικρό 

βαθµό» σε σχέση µε τη συγκεκριµένη δήλωση (Ερ., Ψ.) ή ακόµη χειρότερα πως η 

δήλωση αυτή δεν ανταποκρίνεται καθόλου (Λ., Μ.) στην πραγµατικότητα που βιώνει 

ο µαθητής (28,57%). Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, είναι φανερό ότι οι 

περισσότεροι ερωτώµενοι (57,14%) πιστεύουν ότι χρειάζεται ακόµη αρκετή βοήθεια 

ο µαθητής τόσο στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα όσο και στην προσωπική 

ζωή/ υγιεινή, ώστε να αυτοεξυπηρετείται. 

   Στην παρούσα έρευνα, οι ερωτώµενοι κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν στην 

ερώτηση που αφορά στο βαθµό προτίµησης συναναστροφής του Ε. µε άλλους 

ανθρώπους (σύναψη φιλιών) έναντι της αποµόνωσης, χάρη στην υποστήριξη του 

προσωπικού του σχολείου. Οι απαντήσεις τους συνοψίζονται στον Πίνακα 1, όπου 

συνάγουµε ότι οι απόψεις διίστανται. Συγκεκριµένα, το 57,14% των ερωτηθέντων 

υποστηρίζει ότι είναι ικανοποιηµένοι από την υποστήριξη που παρέχουν στον µαθητή 

σε «µεγάλο βαθµό» και εποµένως ο Ε. δεν αποµονώνεται αλλά αντίθετα συνάπτει 

φιλικές σχέσεις µε άτοµα του περιβάλλοντός του, ενώ από την άλλη πλευρά το 

28,56% ισχυρίζεται ότι έπειτα από την υποστήριξή τους ο Ε. συναναστρέφεται και 

δηµιουργεί φιλικές σχέσεις σε «µικρό βαθµό» (Ερ., Κ.). Ωστόσο, υπάρχει και η 

άποψη της µητέρας του µαθητή που θεωρεί πως η δήλωση - ερώτηση δεν ισχύει και 

κατ’ επέκταση πως ο µαθητής δεν προτιµά να συναναστρέφεται µε άλλους 

ανθρώπους και να συνάπτει φιλίες, αλλά προτιµά να αποµονώνεται (ποσοστό 14,3%).  

   Αναφορικά µε την ερώτηση «σε ποιο βαθµό ο Ε. χάρη στις υπηρεσίες σας 

κυκλοφορεί στην πόλη αυτόνοµα (πεζός ή µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) χωρίς 

βοήθεια ή συνοδεία» οι απαντήσεις που δόθηκαν, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πιο συγκεκριµένα, το 42,86% δήλωσε ικανοποιηµένο σε «µεγάλο βαθµό» από τις 

υπηρεσίες που παρέχει στο µαθητή σε σχέση µε την παραπάνω δήλωση, γεγονός που 

συνεπάγεται ότι ο Ε. είναι σε µεγάλο βαθµό αυτόνοµος. Από την άλλη πλευρά, το 

28,57% δηλώνει ναι µεν ικανοποιηµένο από την υφιστάµενη κατάσταση αυτονοµίας 

του Ε., αλλά σε «µικρό βαθµό» (Β., Κ.). Μολαταύτα, υπήρξαν και δυο συµµετέχοντες 
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(η µητέρα του µαθητή και ο Εργοθεραπευτής), οι οποίοι δήλωσαν πως ο µαθητής δεν 

είναι σε καµία περίπτωση ικανός να κυκλοφορήσει στην πόλη (πεζός ή µε τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς) αυτόνοµα, χωρίς βοήθεια ή συνοδεία (ποσοστό 28,57%). 

   Όσον αφορά την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου µε την ενεργό συµµετοχή του 

Ε. σε αθλητικές, µουσικές ή θεατρικές δραστηριότητες, οι σχετικές δηλώσεις της 

µητέρας του µαθητή αλλά και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού 

προσωπικού, που συµµετείχαν στην έρευνα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Συγκεκριµένα, δεν είναι αρκετά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων (57,14%) είναι σε «µικρό βαθµό» ικανοποιηµένοι από την ενεργή 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του µαθητή σε αθλητικές, µουσικές ή θεατρικές 

δραστηριότητες. Παράλληλα όµως, δεν είναι αµελητέο και το ποσοστό εκείνων 

(28,56%) που δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από τον τρόπο που αξιοποιεί ο 

µαθητής τον ελεύθερο χρόνο του (Ερ., Κ.), ενώ ένας συµµετέχοντας (14,3%) δηλώνει 

ξεκάθαρα πως οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρείχε στον µαθητή δεν κατάφεραν 

να τον παρακινήσουν να συµµετάσχει ενεργά σε αθλητικές, µουσικές ή θεατρικές 

δραστηριότητες, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη 

του µαθητή (Λ.). 

 

4.2. Η συµβολή του ∆ιευθυντή του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου 

µέσω του διοικητικού και οργανωτικού του έργου στην υπέρβαση 

των δυσκολιών ένταξης του µαθητή (2η ερευνητική υπόθεση) 

 

4.2.1. Αδυναµία κάλυψης βασικών λειτουργικών αναγκών λόγω ανεπαρκών 

κονδυλίων σύµφωνα µε τις απόψεις των ερωτώµενων 

 

   Οι ερωτώµενοι στη συντριπτική τους πλειονότητα δήλωσαν ότι στη συγκεκριµένη 

σχολική µονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παρατηρείται αδυναµία κάλυψης 

των βασικών λειτουργικών αναγκών, λόγω ανεπαρκών χρηµατικών κονδυλίων. 

Μάλιστα, ορισµένοι συµµετέχοντες κρίνουν ότι οι κινήσεις του ∆ιευθυντή 

παραµένουν αναποτελεσµατικές για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου, εξαιτίας 

της προαναφερθείσας έλλειψης χρηµατικών κονδυλίων. Η αδυναµία κάλυψης των 

λειτουργικών εξόδων (π.χ. θέρµανση, φωτισµό, αγορά φωτοτυπικού χαρτιού) και η 

αδυναµία εξεύρεσης επιπρόσθετων χρηµατικών κονδυλίων, εκτός του τριµηνιαίου 
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που δίδεται στο εν λόγω σχολείο, επιφέρει σηµαντικές δυσλειτουργίες στις 

διαδικασίες σχολικής και κοινωνικής ένταξης του συγκεκριµένου µαθητή µε 

πολλαπλές αναπηρίες. «Ο ∆ιευθυντής κάνει έγγραφα ζητάει και τάξεις και υλικό και 

χρήµατα, το κακό είναι ότι δεν υπάρχουνε» (Ψ.). «Τα κονδύλια είναι έτσι και αλλιώς 

λίγα, σε σχέση µε τις ανάγκες του σχολείου… Σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις» (Κ.). «Στην 

περίπτωση µας έχουµε µια πολύ µικρή επιχορήγηση ετήσια, η οποία δεν µπορεί να 

καλύψει ούτε τα απλά λειτουργικά έξοδα, δηλαδή σε θέρµανση, σε φωτισµό, αγορά 

φωτοτυπικού χαρτιού κτλ. Ο ∆ιευθυντής βεβαίως κάνει όλες απαραίτητες ενέργειες» 

(Ερ.). «Γενικά τα Ειδικά σχολεία είναι λίγο παραµεληµένα µπορώ να πω. Κονδύλια δεν 

υπάρχουν σε σχέση µε αυτά που θα θέλαµε. Είναι πολύ µικρό το χρηµατικό ποσό. Η 

συντήρηση γενικά του σχολείου γίνεται µε τα πιο αναγκαία πράγµατα» (Β.). «Τα 

χρήµατα που παίρνει κάθε σχολείο είναι ανά τρίµηνο και είναι συγκεκριµένα, δηλαδή 

δεν µπορούµε να βρούµε παραπάνω χρηµατικούς πόρους, για να καλύψουµε τις 

ανάγκες µας. Ξέρουµε ότι πρέπει να πορευτούµε µε αυτά τα λεφτά… Τα δίνουµε εκεί 

που έχουµε τις ανάγκες τις περισσότερες. Είναι όµως περιορισµένα… Τώρα, οι ανάγκες 

γενικότερα όχι µόνο του συγκεκριµένου παιδιού, όλων των παιδιών προσπαθούµε να 

καλυφθούνε και θέτονται βέβαια σε µια βάση προτεραιοτήτων. Κοιτάµε πρώτα τι είναι 

το µεγαλύτερο και πάνω από όλα για την ασφάλεια και µετά όλα τα άλλα» (Λ.). «Το 

βέβαιο είναι ότι οι λειτουργικές ανάγκες ενός ειδικού σχολείου µε 550 € επιχορήγηση 

τριµηνιαία δεν καλύπτονται, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τουλάχιστον 1000 ευρώ 

θέλει τον χειµώνα για το πετρέλαιό του» (∆.). 

 

4.2.2. Έλλειψη χώρων υλοποίησης των προγραµµάτων και υλικοτεχνικού 

εξοπλισµού 

 

   Οι συµµετέχοντες στη συντριπτική τους πλειονότητα αναφέρουν ότι στη 

συγκεκριµένη σχολική µονάδα παρατηρείται έλλειψη χώρων υλοποίησης των 

προγραµµάτων και έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισµού, προκειµένου να διευκολυνθεί 

η σχολική και κοινωνική ένταξη του Ε. Η ανάγκη για χώρους διδασκαλίας και 

εποπτικό υλικό, καθώς επίσης και για επαγγελµατικά εργαστήρια οδηγεί το 

εκπαιδευτικό προσωπικό στην αγορά εκπαιδευτικού υλικού µε ατοµικά τους έξοδα, 

έτσι ώστε να καλυφθούν οι πολυδιάστατες ανάγκες του εν λόγω µαθητή.  

   Συνεπώς, ο ανεπαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισµός σε θρανία, παιδαγωγικά παιχνίδια 

και γενικότερα η έλλειψη χώρων συνεχίζει να υφίσταται παρά τις κινήσεις του 
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∆ιευθυντή προς τα ανώτερα ιεραρχικά κλιµάκια για την κάλυψη των συγκεκριµένων 

αναγκών. Αυτός είναι και ο λόγος που το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του 

σχολείου προβαίνει σε µια ιεράρχηση των αναγκών των µαθητών, τις οποίες 

ικανοποιεί µε ελάχιστα χρηµατικά κονδύλια, βάση προτεραιοτήτων. Οι 

προτεραιότητες αυτές δεν είναι άλλες από το µέγεθος της ανάγκης και την ασφάλεια 

των µαθητών. Στο σηµείο αυτό ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας αντισταθµίζει τα 

συγκεκριµένα ελλείµµατα σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό µε δωρεές των γονέων, άλλων 

τοπικών φορέων και του ίδιου του προσωπικού, όπως έχει ήδη αναφερθεί.          

   Ταυτόχρονα, οι συµµετέχοντες επισηµαίνουν εµφατικά την έλλειψη χώρων για 

υλοποίηση προγραµµάτων αυτόνοµης διαβίωσης και προεπαγγελµατικής 

εκπαίδευσης του Ε. «Ο ∆ιευθυντής κάνει έγγραφα ζητάει και τάξεις και υλικό και 

χρήµατα, το κακό είναι ότι δεν υπάρχουνε. ∆εν υπάρχει καθόλου εποπτικό υλικό, 

καθόλου εκπαιδευτικό υλικό και είµαστε υποχρεωµένοι για να µπορέσουµε να 

λειτουργήσουµε, να τα αγοράσουµε και να τα χρεωνόµαστε εµείς, για να δουλεύουµε µε 

αυτά και να έχουµε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα… Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό 

έξοδο το οποίο το επωµιζόµαστε εµείς…» (Ψ.). «Θα µπορούσε για παράδειγµα, για να 

το κάνουµε πιο συγκεκριµένο, να έχει περισσότερο εξοπλισµό το σχολείο, ώστε ο Ε. να 

εξειδικευτεί σε κάτι πολύ συγκεκριµένο. Αυτό βέβαια θα µπορούσε να γίνει! ∆ηλαδή να 

υπάρχει ένα κονδύλι το οποίο µας καλύπτει να έχουµε µια µηχανή τροχίσµατος, να 

εξειδικευτεί εκεί επάνω ο Ε., να υπάρχει ένα συγκεκριµένο εργαστήρι και να το 

χρησιµοποιήσει µεθαύριο στη ζωή του και να µπορεί να είναι βοηθός. Και βέβαια δεν 

υπάρχει κονδύλι, αλλά δεν υπάρχουν και τα ανάλογα εργαστήρια… Έτσι κι αλλιώς στο 

σχολείο έχουµε ήδη βάλει πάρα πολλά δικά µας χρηµατικά ποσά, µε την έννοια ότι δεν 

καλύπτεται η αγορά του εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό δηλαδή που χρησιµοποιούµε 

και που υπάρχει αυτή τη στιγµή στο σχολείο κατά µεγάλο ποσοστό είναι από την τσέπη 

µας» (Κ.). «Βεβαίως τα τελευταία χρόνια δεν ήρθε εξοπλισµός που ζητήσαµε από τον 

ΟΣΚ (Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων), που αφορά από απλά θρανία µέχρι την αγορά 

εξοπλισµού παιχνιδιών του νηπιαγωγείου, όπως κύβους, χρώµατα και άλλα. Θεωρώ 

λοιπόν όπως σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής είµαστε πάρα πολύ φτωχοί, όπως και 

στο κοµµάτι των χώρων. ∆εν επαρκούν δηλαδή οι χώροι, ώστε κάθε ειδικότητα να έχει 

το γραφείο της, το χώρο της να µπορεί να δουλέψει µε το παιδί ανεξάρτητα. Πολλές 

φορές επικαλύπτονται οι συζητήσεις µου µε το παιδί µε τον συνάδελφο δίπλα που κάνει 

τη δουλειά του, µε αποτέλεσµα το παιδί το δικό µου να ακούει την εντολή του άλλου 

εκπαιδευτικού και πάει λέγοντας. Όχι, θεωρώ πως σε αυτό το σηµείο είµαστε πάρα 
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πολύ πίσω, πολύ φτωχό το αποτέλεσµα… Όλοι λειτουργούµε στο όριο των δυνατοτήτων 

µας, στο κόκκινο δηλαδή» (Ερ.). «Κάποιες φορές µας λείπει υλικό µε το οποίο θέλουµε 

να κάνουµε κάποια πράγµατα ή µπορεί να θέλουµε να κάνουµε κάποια άλλη 

δραστηριότητα, το οποίο αυτό µας δυσκολεύει. Ο ∆ιευθυντής κάνει ό,τι καλύτερο 

µπορεί, στέλνει επιστολές παντού όπου µπορεί, στο Υπουργείο και σε όλα αυτά, αλλά 

βέβαια όπως ξέρεις στη σηµερινή εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολα και στέλνουν για τα 

απολύτως απαραίτητα πράγµατα, δηλαδή αυτά υποτίθεται ότι είναι πολυτέλειες. Οπότε 

συµβιβαζόµαστε σε αυτά τα λίγα που έχουµε και καλύπτουµε τις πιο βασικές µας 

ανάγκες» (Β.). «Τα εποπτικά µέσα και ο εξοπλισµός που διέθετε το σχολείο µέχρι το 

2008, που ανέλαβα εγώ, ήταν ελάχιστα… παρόλα αυτά όµως από δωρεές των γονέων, 

άλλων φορέων αλλά και αγορά υλικού από τους ίδιους τους δασκάλους καταφέρνουµε 

να εξυπηρετούµε τους στόχους µας. Μεγάλο πρόβληµα όµως τον για την ανάπτυξη 

προγραµµάτων της αυτόνοµης διαβίωσης είναι ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, 

παραδείγµατος χάρη δεν υπάρχει ένα κουζινάκι. Παρόλα αυτά όµως οι δάσκαλοι 

βρίσκουν τρόπους προκειµένου να εξυπηρετούν τους στόχους. Ο Ε. έχει καταφέρει σε 

αυτό τον τοµέα των δραστηριοτήτων της καθηµερινής ζωής να είναι αυτόνοµος και 

τελείως ανεξάρτητος χάρη σε αυτές τις προσπάθειες» (∆.). 

 

4.2.3. Εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην αρχή της σχολικής χρονιάς µε στόχο την 

ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των διαδικασιών ένταξης του µαθητή 

 

   Οι ερωτώµενοι εκτιµούν ότι στη συγκεκριµένη σχολική µονάδα παρατηρείται 

εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Η ισάξια εκχώρηση 

αρµοδιοτήτων και η συµµετοχή όλων των µελών της διεπιστηµονικής οµάδας στη 

διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες οµαλής λειτουργίας του 

σχολείου στην αρχή της χρονιάς. Εποµένως, η εκχώρηση αρµοδιοτήτων σχετίζεται µε 

τη λειτουργία του σχολείου, τα προγράµµατα των µαθητών και το άνοιγµα στην 

τοπική κοινωνία. Η αποτελεσµατική εκχώρηση αρµοδιοτήτων άλλωστε είναι φυσικό 

επακόλουθο της δηµοκρατικής λήψης αποφάσεων και της αγαστής συνεργασίας 

διοικούντα-διοικουµένων στην εν λόγω σχολική µονάδα.    

   Επιπλέον, η εκχώρηση αρµοδιοτήτων και παράλληλα η αναζήτηση νέων 

προγραµµάτων προς υλοποίηση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα του 

συγκεκριµένου ∆ιευθυντή, ο οποίος αυτή την περίοδο υλοποιεί δυο προγράµµατα µε 

τίτλο «Υγιεινή ∆ιατροφή» και «Υγεία και Υγιεινή». Συν τοις άλλοις, η συνεργασία µε 
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το προσωπικό και η ανάληψη πρωτοβουλιών µε στόχο την κοινωνική ένταξη του 

µαθητή, διαφαίνεται και από την εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην ψυχολόγο για την 

υλοποίηση ψυχοθεραπευτικών προγραµµάτων («∆ιαχείρισης Θυµού», «Τρόπων 

Καλής Συµπεριφοράς», «Σεξουαλικής Ενηµέρωσης», «Αποδοχής και Φροντίδας για 

την Φαρµακευτική Αγωγή σε καθηµερινή βάση»), µε τη συµµετοχή ακόµη και των 

γονέων του Ε. «Το σηµαντικό είναι να µπορεί η επιστηµονική οµάδα να έχει συµµετοχή 

όλη ισάξια. Ακόµα και το βοηθητικό προσωπικό είναι σηµαντικό να έχει φωνή και να 

µπορεί να λειτουργεί µέσα στα προγράµµατα µας. Υπάρχει ισάξια εκχώρηση 

αρµοδιοτήτων και σ’ αυτό είµαστε πολύ τυχεροί, διότι έχουµε την δυνατότητα να 

δουλεύουµε σε ένα καλό επαγγελµατικό χώρο… όλοι έχουµε την ίδια φωνή, όλοι έχουµε 

τις ίδιες αξίες…» (Ψ.). «…ο ∆ιευθυντής εκχωρεί αρµοδιότητες ανάλογα µε το τι 

χρειάζεται το σχολείο στην αρχή της χρονιάς. Οι αρµοδιότητες είναι υποχρεωτικές και 

χωρίζονται βάση προγράµµατος. Σε µια σχολική µονάδα όπως είναι η δική µας, η 

οποία έχει αρκετά άτοµα προσωπικό δεν µπορεί να δηµιουργηθεί και να δροµολογήσει 

πράγµατα και να λειτουργεί οµαλά µε ένα µόνο άτοµο, µόνο τον ∆ιευθυντή. Άρα λοιπόν 

αυτό σηµαίνει ότι έχει γίνει µια καλή και οµαλή εκχώρηση αρµοδιοτήτων στα πρόσωπα 

που απαρτίζουν το προσωπικό της σχολικής µονάδας και αυτό βαίνει καλώς και οδηγεί 

στο να υπάρχει οµαλή λειτουργία… Κάποιες είναι καθαρά για τη λειτουργία του 

σχολείου και δεν έχουν σχέση µε τους µαθητές, κάποιες είναι σε σχέση µε τους µαθητές 

και µε προγράµµατα που ακολουθούν οι µαθητές, κάποιες είναι σε σχέση µε συνεργασία 

µε την τοπική κοινωνία και κάποιες είναι καθαρά κτηριακές, υλικοτεχνικές, για την 

υποδοµή, για την κτηριακή λειτουργία… Αυτό λοιπόν συντελείται από την καλή 

εκχώρηση αρµοδιοτήτων του ∆ιευθυντή, την καλή συνεργασία των συναδέλφων… Πολύ 

σηµαντικό, γιατί και να εκχωρήσει και να συντονίσει ο ∆ιευθυντής, αν ο κάθε 

συνάδελφος και το κάθε άτοµο στο προσωπικό δεν συµφωνεί, αλλά απλά υποκύπτει 

στην ανάγκη ότι το είπε ο ∆ιευθυντής και πρέπει να το κάνω, δε σηµαίνει ότι θα έχει και 

καλή πορεία και καλή λειτουργία» (Κ.). «Γενικά ο ∆ιευθυντής µας ψάχνει πάρα πολύ 

και του αρέσει να ασχολείται µε πάρα πολλά πράγµατα. Εµείς φέτος έχουµε στο σχολείο 

δύο προγράµµατα βασικά, ένα πρόγραµµα «∆ιατροφής» και ένα πρόγραµµα «Υγείας και 

Καθαριότητας» των µαθητών και τρέχουν σε όλο το έτος αυτά τα προγράµµατα. Έχουνε 

δοθεί λοιπόν αυτά τα δύο προγράµµατα, το κάθε πρόγραµµα το έχει πάρει πότε ένας ή 

πότε δύο εκπαιδευτικοί και συνεργάζονται» (Β.). «Ο µόνος τρόπος για να ξεπεράσεις 

αυτά τα προβλήµατα είναι η συνεργασία µε το προσωπικό, έτσι ώστε ο καθένας να 

αναπτύσσει δραστηριότητες τέτοιες ανάλογα µε την ειδικότητά του και να 
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αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες σε ατοµικό και σε οµαδικό επίπεδο, προκειµένου να 

εξυπηρετούνται οι στόχοι για την κοινωνική ένταξη του µαθητή… Επιπλέον, µια 

συνεργασία µε την ψυχολόγο του σχολείου σε ιδιαίτερα προγράµµατα, όπως για 

παράδειγµα «διαχείριση θυµού», «τρόποι καλής συµπεριφοράς», «ένα κοινωνικό µη 

προστατευµένο περιβάλλον», «σεξουαλική ενηµέρωση», «προφύλαξη από κινδύνους» 

µέσα από διαθεµατική προσέγγιση, «αποδοχή και φροντίδα για τη φαρµακευτική αγωγή 

του σε καθηµερινή βάση» (εδώ εµπλέκονται και οι γονείς) και η ψυχολόγος συχνά σε 

ατοµικές ή οµαδικές συνεδρίες ασχολείται µε τους γονείς σε προγράµµατα 

ψυχοθεραπείας» (∆.).      

 

4.2.4. Επίτευξη συντονισµού µέσω οργανογράµµατος και αναλυτικών φακέλων 

των µαθητών 

 

   Οι ερωτώµενοι δεν παρέλειψαν να επισηµάνουν ότι ο ∆ιευθυντής της 

συγκεκριµένης σχολικής µονάδας συντονίζει τόσο το ειδικό εκπαιδευτικό όσο και το 

βοηθητικό προσωπικό, µέσω οργανογραµµάτων και µέσω των αναλυτικά 

καταγεγραµµένων φακέλων των µαθητών. Χάρη στη διεπιστηµονική συνεργασία 

καθορίζονται τα εξατοµικευµένα προγράµµατα των µαθητών, µε αποτέλεσµα τον 

επιτυχή καταµερισµό του συνολικού έργου. «Ο συντονισµός βοηθάει στην καταγραφή. 

Όλα είναι καταγεγραµµένα και αυτό είναι ένα από τα πιο σηµαντικά πράγµατα στο 

Ειδικό ∆ηµοτικό σχολείο, ότι ανά πάσα στιγµή όποιος και να λείπει υπάρχει δυνατότητα 

να µπεις στο αρχείο και να βρεις αυτό που θέλεις. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και 

γνωρίζουµε όλοι οι συνάδελφοι τους φακέλους, πως καταχωρούνται, που είναι τα 

πρωτόκολλα, των παιδιών οι εκπαιδευτικοί φάκελοι, τι κάνει ο κάθε συνάδελφος. Είναι 

όλα καταγεγραµµένα... Και εκεί είναι η επιτυχία του ∆ιευθυντή του δικού µας πιστεύω, 

γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει πολύ καλά οργανογράµµατα και πολύ καλούς 

φακέλους και συντονισµό σε όλη τη δουλειά που πρέπει να έχουµε πρόσβαση εµείς» 

(Ψ.). «Είναι αυτός ο οποίος θα καλέσει την οµάδα του, θα πρέπει να την έχει ενωµένη 

την οµάδα του, να µην υπάρχουν προστριβές... Είναι ο συντονιστής όλου του 

µηχανισµού. Είναι η κεφαλή, η βάση. Γύρω από αυτόν κινούµαστε όλοι, αυτός θέτει µία 

δουλειά και οι υπόλοιποι αναλαµβάνουµε τις αρµοδιότητες για να ολοκληρωθεί αυτή η 

δουλειά» (Λ.). «Η διεύθυνση µε τη συνεργασία των µελών τις σχολικής κοινότητας έχει 

διατυπώσει τις κεντρικές επιδιώξεις του σχολείου σχετικά µε το τι οφείλει να πετύχει τα 
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επόµενα χρόνια, το όραµα, τις αξίες και τους στόχους, όπως ακριβώς αυτά 

περιγράφονται στα εξατοµικευµένα προγράµµατα των µαθητών. Όλες οι υποστηρικτικές 

δράσεις καταχωρούνται στον ατοµικό φάκελο του µαθητή, το portfolio δηλαδή των 

µαθητών. Πρόσβαση έχουν όλοι. Όλοι συµπληρώνουν και όλοι ενηµερώνονται. Έτσι 

λοιπόν στην υλοποίηση του προγράµµατος συµµετέχουν όλοι…» (∆.). 

 

4.2.5. Συντονισµός και υποστήριξη του προσωπικού κατά τη διάρκεια των 

συσκέψεων και των κατ’ ιδίαν συναντήσεων 

 

   Οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι ο ∆ιευθυντής συντονίζει το προσωπικό 

κατά τη διάρκεια των συσκέψεων και των κατ’ ιδίαν συναντήσεων, υποστηρίζοντάς 

το στη συµπλήρωση του ατοµικού φακέλου των µαθητών, τη χρήση του διαδικτύου, 

τη χρήση των βοηθηµάτων και του παιδαγωγικού υλικού. «Ο ∆ιευθυντής γενικά σε 

οποιοδήποτε θέµα αν θα ‘χει δώσει κάποια καθήκοντα στον κάθε εκπαιδευτικό, µας 

συντονίζει, µας δίνει βοήθεια και όταν έχουµε κάποιο πρόβληµα ή όταν χρειαζόµαστε 

κάτι πάµε και τον ρωτάµε και µας δίνει τις κατευθύνσεις που µπορούµε να 

ακολουθήσουµε... Μπορώ να πω ότι µας συντονίζει πάρα πολύ καλά, µέσα από τις 

συσκέψεις που κάνουµε» (Β.). «Οι εκπαιδευτικοί έχουν την κατάλληλη υποστήριξη από 

τον ∆ιευθυντή όπου χρειαστεί. Συµµετέχουν στη συµπλήρωση του ατοµικού φακέλου 

όπως είπαµε, τη χρήση του διαδικτύου, τη χρήση των βοηθηµάτων, του παιδαγωγικού 

υλικού κτλ.» (∆.). 

 

4.2.6. Βαθµός συµβολής του οργανωτικού και διοικητικού έργου του ∆ιευθυντή 

στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του Ε. 

 

Πίνακας 2 

Βαθµός συµβολής του οργανωτικού και διοικητικού έργου του ∆ιευθυντή στην 

υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του Ε. 

 

Αίσθηµα Ικανοποίησης 

Συµµετεχόντων 

Είµαι 

ικανοποιηµένος 

σε µεγάλο βαθµό 

Είµαι 

ικανοποιηµένος 

σε µικρό βαθµό 

∆εν είµαι 

καθόλου 

ικανοποιηµένος 

Η δήλωση 

δεν ισχύει 

Βαθµός εξασφάλισης των απαιτούµενων 
υλικών – εξοπλισµού από τον ∆ιευθυντή για 

την παροχή των κατάλληλων ειδικών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον Ε. 

 
83,3% 

 
 

 
16,7% 

 

∆υνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και 

υπευθυνοτήτων στο χώρο του σχολείου 

 

66,7% 

 

33,3% 
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αναφορικά µε δράσεις και προγράµµατα που 

εµπλέκουν τον Ε. 

Καθοδήγηση και συντονισµός του 
προσωπικού του σχολείου από τον ∆ιευθυντή 

µε αντικείµενο την ένταξη του Ε. στη σχολική 

κοινότητα και την τοπική κοινωνία 

 
 

66,6% 

 
 

16,7% 

 
 

16,7% 

 

Βαθµός ικανοποίησης για το οργανωτικό και 

διοικητικό έργο του ∆ιευθυντή, στη βελτίωση 
των ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον 

Ε. 

 

85,7% 

 

14,3% 

  

 

   Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 2, η συντριπτική πλειονότητα του δείγµατος 

των συµµετεχόντων (83,3%), που υπηρετεί στο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο της 

παρούσας έρευνας, δηλώνουν στο ερωτηµατολόγιο ότι είναι ικανοποιηµένοι από τις 

οργανωτικές ενέργειες του ∆ιευθυντή, ώστε να εξασφαλίσει τα απαιτούµενα υλικά – 

εξοπλισµό για την παροχή των κατάλληλων ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο 

µαθητή. Ωστόσο, ένας ερωτώµενος (ποσοστό 16,7%) δηλώνει πως δεν είναι καθόλου 

ικανοποιηµένος από τις οργανωτικές ενέργειες στις οποίες προέβη ο ∆ιευθυντής, έτσι 

ώστε να εξασφαλίσει τα απαιτούµενα υλικά – εξοπλισµό στο σχολείο τους (Ερ.).     

   Παρατηρώντας τον Πίνακα 2, συνάγουµε ακόµη ότι το υψηλότερο ποσοστό των 

συµµετεχόντων στην έρευνα (66,7%) δηλώνει ικανοποιηµένο σε «µεγάλο βαθµό» 

από τις αρµοδιότητες που τους εκχωρούνται στο χώρο του σχολείου, αναφορικά µε 

δράσεις και προγράµµατα που εµπλέκουν τον Ε. Παράλληλα όµως, σχετικά υψηλό 

είναι και το ποσοστό εκείνων (33,3%), που εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους, 

δηλώνοντας ότι είναι ικανοποιηµένοι σε «µικρό βαθµό» από τις δυνατότητες που 

τους παρέχει ο ∆ιευθυντής, προκειµένου να αναλάβουν πρωτοβουλίες και 

υπευθυνότητες στο χώρο του σχολείου (Ερ., Κ.).  

   Αναγιγνώσκοντας τον Πίνακα 2, προκύπτει επίσης ότι το υψηλότερο ποσοστό των 

συµµετεχόντων στην έρευνα (66,6%) δηλώνει ικανοποιηµένο σε «µεγάλο βαθµό» 

αναφορικά µε την καθοδήγηση και το συντονισµό των εργασιών τους από τον 

∆ιευθυντή, µε αντικείµενο την ένταξη του Ε. στη σχολική κοινότητα και την τοπική 

κοινωνία. Παράλληλα όµως, ένας συµµετέχοντας (16,7%), εκφράζει την 

απογοήτευσή του, δηλώνοντας ότι είναι ικανοποιηµένος σε «µικρό βαθµό» σε σχέση 

µε τη συγκεκριµένη δήλωση (Κ.). Ωστόσο, υπήρξε και ακόµη ένας συµµετέχοντας 

(16,7%) που δήλωσε ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένος από την καθοδήγηση και 

τον συντονισµό των εργασιών του από το ∆ιευθυντή (Ερ.).  

   Κλείνοντας, όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 2, το 85,7% των ερωτηθέντων 

υποστηρίζει ότι είναι σε «µεγάλο βαθµό» ικανοποιηµένοι από το οργανωτικό και 

διοικητικό έργο του ∆ιευθυντή στα πλαίσια της διεπιστηµονικής τους συνεργασίας. 



 71 

Αντιθέτως, υπάρχει και ένας συµµετέχοντας (ποσοστό 14,3%), ο οποίος ισχυρίζεται 

ότι είναι ικανοποιηµένος σε «µικρό βαθµό» από το οργανωτικό και διοικητικό έργο 

του ∆ιευθυντή του σχολείου, αναφορικά µε τη βελτίωση των ειδικών εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που παρέχονται στον µαθητή (Ερ.).  

 

4.3. Η βελτίωση της Λειτουργικής – Πρακτικής Μνήµης του 

µαθητή, της Συγκέντρωσης Προσοχής αλλά και της Ακουστικής 

Μνήµης σε συνδυασµό µε τη µείωση της εµφάνισης της αρνητικής 

συµπεριφοράς µέσω της ενταξιακής διδακτικής στρατηγικής του 

ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ (3η ερευνητική υπόθεση) 

 

4.3.1. Λίστες Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων: ∆εδοµένα Μαθησιακής 

Ετοιµότητας, Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Γενικών Μαθησιακών 

∆υσκολιών 

 

   Είναι άξιο λόγου να επισηµάνουµε ότι ο Ε. παρουσίαζε και εξακολουθεί να 

παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες στη σχολική του πορεία, οι οποίες αναδεικνύονται 

µέσα από τις Λίστες Βασικών ∆εξιοτήτων (ΛΕΒ∆). Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα 

πολύ χαρούµενο και συµπαθητικό παιδί, ο Ε. δε συµµετείχε επαρκώς στο µάθηµα, δε 

συγκεντρωνόταν στην εργασία που του ανατίθετο, παρουσίαζε µειωµένο ενδιαφέρον 

για µάθηση, σηκωνόταν από τη θέση του ή δε συµπλήρωνε τις εργασίες του. Πολύ 

συχνά µάλιστα εκδήλωνε εξάρσεις θυµού και επιθετικότητας. 

   Σύµφωνα, λοιπόν, µε την αξιολόγηση από τις Λίστες Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων 

(ΛΕΒ∆) ο Ε. µεταξύ των άλλων εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσκολίες, ακόµη και 

µετά την πειραµατική παρέµβαση:  

� Στις Νοητικές Ικανότητες και κυρίως στην Ακουστική Μνήµη (3.2.). 

   Σύµφωνα µε τις αρχικές παρατηρήσεις διαπιστώθηκε απόκλιση τεσσάρων 

εξαµήνων του µαθητή κάτω από τη γραµµή βάσης στο να επαναλαµβάνει προτάσεις 

που άκουσε (3.2.4.) και να συνδέει χρονικά γεγονότα που του διηγήθηκαν (3.2.7.). 

Μετά το πέρας της πειραµατικής παρέµβασης οι αποκλίσεις και στις δύο ανωτέρω 

δεξιότητες µειώθηκαν κατά ένα εξάµηνο, ενώ σταθερή απόκλιση δύο εξαµήνων 

σηµειώθηκε στο να επαναλαµβάνει λέξεις και αριθµούς που άκουσε (3.2.2.), να 

επαναλαµβάνει τα χρώµατα που άκουσε (3.2.3.), να λέει διευθύνσεις και διαδροµές 
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όταν του ζητείται (3.2.5.) καθώς και να λέει οµοιότητες και διαφορές σε ότι άκουσε 

(3.2.6.).  

� Στις Νοητικές Ικανότητες και πιο αναλυτικά στην Λειτουργική Μνήµη (3.3.). 

   Με τη λήψη των αρχικών παρατηρήσεων (06-11-2013), ο Ε. παρουσίαζε απόκλιση 

πέντε εξαµήνων κάτω από τη γραµµή βάσης στο να ξέρει τις έννοιες: ψηλός - κοντός, 

µεγάλος - µικρός, χοντρός - αδύνατος, ψηλά - χαµηλά, βαρύ - ελαφρύ (3.3.5.) και στο 

να λέει αντικείµενα, ζώα και σκηνές που είδε στην τηλεόραση (3.3.6.). Μολαταύτα, 

µετά την εφαρµογή της παρέµβασης η απόκλιση και στις δύο προαναφερόµενες 

δεξιότητες µειώθηκε κατά ένα εξάµηνο και συγκεκριµένα στα τέσσερα εξάµηνα κάτω 

από τη γραµµή βάσης.  

� Στις Νοητικές Ικανότητες και συγκεκριµένα στη Συγκέντρωση Προσοχής (3.4.). 

   Κατά τη διάρκεια των αρχικών παρατηρήσεων σηµειώθηκε απόκλιση έξι εξαµήνων 

κάτω από τη γραµµή βάσης στο να συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που 

βλέπει (3.4.1.) και τεσσάρων εξαµήνων στο να διατηρεί ο µαθητής την προσοχή του 

για ορισµένο χρόνο (3.4.4.). Μετά την πειραµατική παρέµβαση ωστόσο, η απόκλιση 

και στις δύο δεξιότητες µειώθηκε κατά ένα εξάµηνο, καθώς µέσω της κατάλληλης 

διαφοροποίησης ανατέθηκαν στο µαθητή να κατανοήσει σύντοµα κείµενα σύµφωνα 

µε τις δυνατότητητές του (έκτασης 50 λέξεων), µε αποτέλεσµα να συγκεντρώνει και 

να διατηρεί περισσότερο την προσοχή του. 

   Είναι άξιο λόγου να αναφέρουµε λοιπόν ότι ο Ε. συχνά ξεχνούσε την εικόνα που 

τους είχε δείξει ο εκπαιδευτικός στην αρχή του µαθήµατος και έχανε χρόνο µε το να 

γυρίζει πάλι σε προηγούµενες σελίδες του βιβλίου της Γλώσσας, ενώ στα 

Μαθηµατικά βρισκόταν σε σύγχυση και έκανε αλλεπάλληλες ερωτήσεις προς τον 

εκπαιδευτικό κάθε φορά που αναφερόταν ο όρος «χοντρός» σε αντιπαράθεση µε τον 

όρο «λεπτός», µη µπορώντας (ακόµα και µετά από την αναφορά παραδειγµάτων) να 

διακρίνει τις δύο έννοιες. Συν τις άλλοις, κατά την ώρα του µαθήµατος τον 

περισσότερο χρόνο έστρεφε την προσοχή του σε άλλους «εξωγενείς» θορύβους 

(συνοµιλία εκπαιδευτικών στον διάδροµο, ο ήχος του αέρα που φυσούσε κ.ά.), 

χάνοντας την ροή του µαθήµατος και περπατώντας µέσα στην αίθουσα.  
 

� Στη Συναισθηµατική Οργάνωση και συγκεκριµένα στο Αυτοσυναίσθηµα (4.1.). 

   Σύµφωνα µε τις αρχικές παρατηρήσεις, ο εν λόγω µαθητής παρουσίαζε απόκλιση 

από τη γραµµή βάσης τεσσάρων εξαµήνων προς τα κάτω στο να γνωρίζει και να 

αποδέχεται το πρόβληµά του (4.1.1.), αλλά και να παρουσιάζει καλή εικόνα του 
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εαυτού του προς τα έξω (4.1.3.). Έπειτα από την πειραµατική παρέµβαση, η 

απόκλιση που παρουσίαζε στη δεξιότητα 4.1.1. µειώθηκε κατά ένα εξάµηνο, ενώ στη 

δεξιότητα 4.1.3. κατά δύο εξάµηνα, µε τον µαθητή ωστόσο ακόµα και τώρα να 

δείχνει αρκετές φορές διστακτικός µε την ταυτόχρονη έλλειψη αυτοπεποίθησης από 

µέρους του. Παράλληλα, ενώ ο Ε. αρχικά δεν γνώριζε πώς να αντιµετωπίσει ο ίδιος 

το πρόβληµά του (4.1.2., απόκλιση τριών εξαµήνων από τη γραµµή βάσης), µε την 

πειραµατική εφαρµογή έµαθε να ζητάει βοήθεια όταν ενθαρρυνθεί προς αυτή την 

κατεύθυνση (απόκλιση δύο εξαµήνων). Επίσης, η αρχική απόκλιση τριών εξαµήνων 

που παρουσίαζε στο να αποδέχεται την αποτυχία του (4.1.5.), καθώς και δύο 

εξαµήνων στο να χαίρεται την επιτυχία του (4.1.6.), µετά την παρέµβαση µειώθηκαν 

κατά ένα εξάµηνο, καθώς ο Ε. είναι πλέον περισσότερο συγκρατηµένος και 

συνειδητοποιεί τυχόν δυσκολίες που έχει, αποδεχόµενος την αποτυχία του. 
  

� Στη Συναισθηµατική Οργάνωση και κυρίως στο Ενδιαφέρον για Μάθηση (4.2.). 

   Κατά τη διάρκεια των αρχικών παρατηρήσεων (06-11-2013), σηµειώθηκαν 

αποκλίσεις τριών εξαµήνων του µαθητή προς τα κάτω στο να δείχνει ενδιαφέρον για 

µάθηση (4.2.1.), να µαθαίνει καινούργια πράγµατα (4.2.2.) και να ρωτά όταν έχει 

απορίες (4.2.3.). Μέσα από τις στοχευµένες δραστηριότητες των πειραµατικών 

παρεµβάσεων οι αποκλίσεις µειώθηκαν κατά ένα εξάµηνο, καθώς καλλιεργήθηκε το 

ενδιαφέρον του Ε. για µάθηση, του δόθηκαν κίνητρα µέσω της υλικής και λεκτικής 

επιβράβευσης και σταδιακά άρχισε να ρωτάει όλο και περισσότερα µε αποτέλεσµα να 

υποχωρεί η διστακτικότητά του. Επιπροσθέτως, απόκλιση δύο εξαµήνων προς τα 

κάτω παρουσίαζε στο να γνωρίζει τα φυτά (4.2.5.) και να φροντίζει το περιβάλλον 

(4.2.6.), οι οποίες ωστόσο µειώθηκαν κατά ένα εξάµηνο.    

   Με βάση τον πίνακα Α’ (γραµµή µαθησιακής ετοιµότητας στις αναπτυξιακές 

περιοχές) και τις αρχικές παρατηρήσεις σηµειώνονται εποµένως σηµαντικές 

αποκλίσεις από τη γραµµή βάσης στις νοητικές ικανότητες και ιδιαίτερα στη 

συγκέντρωση προσοχής (έξι εξάµηνα), στην εργαζόµενη µνήµη (πέντε εξάµηνα), 

στην ακουστική µνήµη (τέσσερα εξάµηνα), στην λογικοµαθηµατική σκέψη και στους 

συλλογισµούς (πέντε εξάµηνα). Μολαταύτα, µετά την πειραµατική παρέµβαση στον 

µαθητή Ε., σηµειώθηκε απόκλιση πέντε εξαµήνων από τη γραµµή βάσης στη 

συγκέντρωση προσοχής, τεσσάρων εξαµήνων στην εργαζόµενη µνήµη, τριών 

εξαµήνων στην ακουστική µνήµη και σταθερή απόκλιση πέντε εξαµήνων στην 

λογικοµαθηµατική σκέψη και στους συλλογισµούς. Επιπλέον, καταγράφηκαν 
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αποκλίσεις τριών εξαµήνων προς τα κάτω στον προφορικό λόγο µε έµφαση στην 

έκφραση µε σαφήνεια και στη ψυχοκινητικότητα αποκλίσεις πέντε εξαµήνων προς τα 

κάτω και ειδικότερα στην αδρή-λεπτή κινητικότητα, τον προσανατολισµό και τον 

ρυθµό και το χρόνο, οι οποίες ωστόσο µειώθηκαν κατά ένα εξάµηνο µετά την 

πειραµατική παρέµβαση. Τέλος, στη συναισθηµατική οργάνωση και ιδιαιτέρως στο 

ενδιαφέρον για το µάθηµα και στο αυτοσυναίσθηµα, αρχικά ο Ε. παρουσίαζε 

αποκλίσεις πέντε εξαµήνων προς τα κάτω και τελικώς σηµειώθηκαν αποκλίσεις 

τεσσάρων εξαµήνων από τη γραµµή βάσης. Συµπερασµατικά λοιπόν, η ∆ιδακτική 

προτεραιότητα από τις Λίστες Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων Μαθησιακής 

Ετοιµότητας στόχευε στη βελτίωση της συγκέντρωσης προσοχής. 

Α) γραμμή μαθησιακής ετοιμότητας στις αναπτυξιακές περιοχές.
Βήμα 1. Σημειώνω με μια κίτρινη 

γραμμή την τάξη και το εξάμηνο 

φοίτησης του υπό ένταξη μαθητή.
Βήμα 2. Σημειώνω (Χ) με μπλε χρώμα 

το κουτάκι με το επίπεδο των 

επιδόσεων.
Βήμα 3. Ενώνω τα Χ σε μία γραμμή.
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Β’ εξ. ΣΤ' Δημ

Α’ εξ. Στ' Δημ

Β’ εξ. Ε' Δημ

Α’ εξ. Ε' Δημ x x x x

Β’ εξ. Δ' Δημ x x

Α’ εξ. Δ' Δημ x x x x x x x x

Β’ εξ. Γ' Δημ x x x x x x x x x

Α’ εξ. Γ' Δημ x

Β’ εξ. Β' Δημ

Α’ εξ. Β' Δημ

Β’ εξ. Α' Δημ

Α’ εξ. Α' Δημ

Β’ εξ. Νηπ

Α’ εξ. Νηπ

Όνομα μαθητή:   Ε. Τάξη:  Στ' Δημοτικού   Εξάμηνο:   Α' Ημερομηνία: 06/11/2013      

11/12/2013   &   20/02/2014

Α) γραμμή μαθησιακής ετοιμότητας στις αναπτυξιακές περιοχές.

Διδακτική προτεραιότητα:  ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

(1) προφορικός λόγος (2) ψυχοκινητικότητα (3) νοητικές ικανότητες (4) συναισθηματική οργάνωση

 
 

   Επιπρόσθετα, µε βάση τον πίνακα Β’ (γραµµή πλαισίου αναλυτικού προγράµµατος) 

σηµειώνονται σηµαντικές αποκλίσεις στις βασικές ακαδηµαϊκές δεξιότητες και 

ιδιαίτερα στα Μαθηµατικά (πέντε εξάµηνα) και στην κατανόηση και τη γραφή 

(τέσσερα εξάµηνα). Παρόλα ταύτα µε το πέρας της πειραµατικής παρέµβασης 

σηµειώθηκαν αποκλίσεις στα Μαθηµατικά τεσσάρων εξαµήνων και τριών εξαµήνων 

στην κατανόηση και τη γραφή αντίστοιχα. Παράλληλα, καταγράφηκαν αποκλίσεις έξι 

εξαµήνων στη µαθησιακή ετοιµότητα µε έµφαση στη ψυχοκινητικότητα, τις νοητικές 

ικανότητες και τη συναισθηµατική οργάνωση, οι οποίες σύµφωνα  µε τις τελικές 

παρατηρήσεις µεταβλήθηκαν σε αποκλίσεις τεσσάρων εξαµήνων στην 

ψυχοκινητικότητα και πέντε εξαµήνων στις νοητικές ικανότητες και τη 

συναισθηµατική οργάνωση αντιστοίχως. Επιπλέον, εµφανίστηκαν αρχικά αποκλίσεις 

εφτά εξαµήνων από τη γραµµή βάσης στις κοινωνικές δεξιότητες και ειδικότερα στην 

κοινωνική συµπεριφορά και στην προσαρµογή στο περιβάλλον, οι οποίες κατά την 

τελική παρατήρηση µειώθηκαν στα πέντε και έξι εξάµηνα αντίστοιχα. Τέλος, 

αναφορικά µε την προεπαγγελµατική ετοιµότητα και συγκεκριµένα τον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό υπήρξε µείωση ενός εξαµήνου (απόκλιση πέντε 

εξαµήνων) από την αρχική απόκλιση έξι εξαµήνων που παρουσίαζε ο µαθητής. Εν 
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κατακλείδι, η ∆ιδακτική προτεραιότητα στόχευε στη βελτίωση της κοινωνικής 

συµπεριφοράς και των νοητικών ικανοτήτων του εν λόγω µαθητή. 

Β) γραμμή Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ)

Αρχική παρατήρηση                  

Ενδιάμεση 

παρατήρηση                          

Τελική παρατήρηση

Προφ. Λόγος Ψυχοκινητ Νοητ ικανοτ Συναισθ. 

Οργάνωση

Ανάγνωση Κατανόηση Γραφή Μαθηματικά Αυτονομία στο 

περιβάλλον

Κοιν. Συμπεριφ Προσαρμογή στο 

περιβ

Ελεύθ. Χρόνος Αισθ. Τέχνες Προεπαγγ Δεξιότ Επαγγ 

προσανατολισμός

B' εξ. ΣΤ’ Δημ

Α’ εξ. Στ' Δημ

Β’ εξ. Ε' Δημ

Α’ εξ. Ε' Δημ x

Β’ εξ. Δ' Δημ x x x x

Α’ εξ. Δ' Δημ x x x x

Β’ εξ. Γ' Δημ x x x x x x x x

Α’ εξ. Γ' Δημ x x x x x x x

Β’ εξ. Β' Δημ x x

Α’ εξ. Β' Δημ

Β’ εξ. Α' Δημ

Α’ εξ. Α' Δημ

Β’ εξ. Νηπ

Α’ εξ. Νηπ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ 

Όνομα μαθητή:  E.       Ημ. Ηέννησης:     28/08/2000                              Hλικία:     13 Τάξη φοίτησης:  Στ'           Εξάμηνο:   Α'            Ημερομηνία συμπλήρωσης πίνακα: 06/11, 11/12/2013 & 20/02/2014

Β) γραμμή Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ)
Διδακτικές Προτεραιότητες:  βασικές ακαδημαϊκές  δεξιότητες

Μαθησιακή ετοιμότητα (1) Βασικές Ακαδημαϊκές δεξιότητες (2) Κοινωνικές Δεξιότητες (3) Δημιουργικές Δραστηριότητες (4) Προεπαγγελματική Ετοιμότητα (5)

 
 

   Κλείνοντας, µε βάση τον πίνακα Γ’ (γραµµή γενικών µαθησιακών δυσκολιών) 

σηµειώθηκαν σηµαντικές αποκλίσεις στις δεξιότητες γλώσσας και ιδιαίτερα στην 

κατανόηση (απόκλιση έξι εξαµήνων) και στη γραφή (απόκλιση πέντε εξαµήνων), οι 

οποίες κατά τις τελικές παρατηρήσεις κυµάνθηκαν στα τέσσερα εξάµηνα. 

Επιπροσθέτως, καταγράφηκαν αποκλίσεις στις δεξιότητες ετοιµότητας µε έµφαση 

στην παραγωγή λόγου (απόκλιση εφτά εξαµήνων) και στην ψυχοκινητικότητα και τις 

νοητικές ικανότητες (απόκλιση έξι εξαµήνων αντίστοιχα). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 

των τελικών παρατηρήσεων η απόκλιση στην παραγωγή λόγου κυµάνθηκε στα έξι 

εξάµηνα, ενώ στην ψυχοκινητικότητα και τις νοητικές ικανότητες στα τέσσερα 

εξάµηνα αντιστοίχως. Συν τοις άλλοις, παρατηρήθηκε σταθερή απόκλιση οκτώ 

εξαµήνων στις δεξιότητες Μαθηµατικών και κυρίως στην προπαίδεια. Εν τέλει και 

στις δεξιότητες συµπεριφοράς µε έµφαση στις παραβατικές συµπεριφορές, η 

απόκλιση παρέµεινε σταθερή στα εννέα εξάµηνα. Κλείνοντας, η ∆ιδακτική 

προτεραιότητα από τον πίνακα Γενικών Μαθησιακών ∆υσκολιών στόχευε στη 

βελτίωση της παραγωγής λόγου.  

 

Γ) γραμμή γενικών μαθησιακών δυσκολιών

B' εξ. ΣΤ’ Δημ

Α’ εξ. Στ' Δημ

Β’ εξ. Ε' Δημ

Α’ εξ. Ε' Δημ

Β’ εξ. Δ' Δημ x

Α’ εξ. Δ' Δημ x x x x x x

Β’ εξ. Γ' Δημ x x x x x x

Α’ εξ. Γ' Δημ x x x x

Β’ εξ. Β' Δημ x x x x

Α’ εξ. Β' Δημ x x

Β’ εξ. Α' Δημ x

Α’ εξ. Α' Δημ

Β’ εξ. Νηπ

Α’ εξ. Νηπ

Τάξη φοίτησης:  Στ'           Εξάμηνο:    Α'                  Ημερομηνία: 06/11, 11/12/2013   &  

20/02/2014

γ) γραμμή γενικών μαθησιακών δυσκολιών 

Βήμα 2.  Σημειώνω 

(Χ) με μπλε χρώμα 

το κουτάκι με το 

Διδακτική προτεραιότητα: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ (1)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ (1) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ(2) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ(3)
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   Βήμα 1. 

Σημειώνω  με μια 

κίτρινη γραμμή τη 

τάξη και το 

Όνομα μαθητή:  E.                  Ημ. Ηέννησης: 28/08/2000                       Hλικία:  13
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(4)

Βήμα 3. Ενώνω τα 

Χ σε μία γραμμή.       
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4.3.2. ∆ιαφοροποιηµένες διδακτικές προσεγγίσεις µε βάση τους ετήσιους, 

µηνιαίους και εβδοµαδιαίους στόχους: Ετεροπαρατήρηση και Αυτοπαρατήρηση 

 

  Αναφορικά µε τις διαφοροποιηµένες διδακτικές προσεγγίσεις και την 

ετεροπαρατήρηση και την αυτοπαρατήρηση, οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι κάθε 

διδακτική παρέµβαση διεξαγόταν στο γραφείο του ∆ιευθυντή, το οποίο αποτελούσε 

συνάµα και αίθουσα. Κάθε διαφοροποιηµένη πειραµατική διδακτική προσέγγιση 

καταλάµβανε συνολικό χρόνο δύο διδακτικών ωρών (90 λεπτών), αν και κάθε µια 

δραστηριότητα ολοκληρωνόταν εντός 15-20 λεπτών, καταλαµβάνοντας συνολικό 

χρόνο 40 λεπτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο µαθητής πριν την παρέµβαση χρειαζόταν 

αρκετό χρόνο για να είναι σε θέση να συµµετάσχει σε αυτή. Ειδικότερα, από τις 

09:00-09:30 τακτοποιούσε τα πράγµατά του (κρεµούσε το µπουφάν, έβαζε το φαγητό 

στο ντουλάπι, κολλούσε στο σχετικό σηµείο το όνοµα κάθε ηµέρας, την ηµεροµηνία 

και την κατάσταση των καιρικών συνθηκών). Επίσης, επιζητούσε σε κάθε διδακτική 

παρέµβαση επίµονα και για πολλή ώρα να θέσει σε λειτουργία τον Η/Υ, αντικείµενο 

που χρησιµοποιήθηκε στο τέλος ορισµένων παρεµβάσεων ως επιβράβευση. Στο 

σηµείο αυτό οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι µόνο και µόνο που έβλεπε την οθόνη 

του υπολογιστή σε λειτουργία ηρεµούσε και στο τέλος της παρέµβασης έβλεπε βίντεο 

µε τα U.F.O. Με αφορµή αυτά τα παιχνίδια - βίντεο προσπαθούσαµε µε κατάλληλο 

παιδαγωγικό υλικό να τον βοηθήσουµε να κατανοήσει τις έννοιες που 

επεξεργαζόµασταν κάθε φορά, αλλάζοντας το συγκείµενο της διδασκαλίας 

(αναπλαισίωση της γνώσης), παρά τις δυσκολίες που συναντούσε στη γενίκευση.    

   Η πρώτη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε στις 13/01/2014 και είχε 

διάρκεια δυο διδακτικές ώρες (09:00 πµ.-09:45 πµ. & 09:45 πµ.-10:30 πµ.). Ο 

διδακτικός στόχος της ηµέρας εκείνης σχετιζόταν µε την ανάπτυξη της αντίληψης 

που επιδεικνύει ο µαθητής στην αναγνώριση των οµοιοτήτων και των διαφορών 

µεταξύ δυο εικόνων (βήµα 1
ο
). Σκοπός της πειραµατικής εφαρµογής, εκτός των 

προαναφερθέντων, ήταν η κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετικά µε την 

ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων του µαθητή (3.4.1. Να αντιλαµβάνεται και να 

συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που βλέπει).  

   Αρχικά, για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου δόθηκαν στο µαθητή 

πλαστικοποιηµένες κάρτες µε ζώα  (π.χ. άλογο - γαϊδούρι) και φρούτα (π.χ. µήλο -

αχλάδι), στις οποίες έπρεπε να βρει και να πει προφορικά τις οµοιότητες και τις 
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διαφορές τους. Ο µαθητής λοιπόν κοίταξε µε προσοχή τις κάρτες και άρχισε να 

απαριθµείς όποιες οµοιότητες ή διαφορές µπορούσε να εντοπίσει.  

   Στη συνέχεια, στη δεύτερη δραστηριότητα είχε να βρει και να κατονοµάσει 

προφορικά τις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα σε δυο τοπία που έχουν αρκετά κοινά 

στοιχεία (π.χ. δέντρα, ένα σπίτι κ.ά.). Τα τοπία αυτά υπήρχαν ως εικόνες σε ένα 

ηλεκτρονικό έγγραφο στον υπολογιστή του µαθητή και έπρεπε µε τις οδηγίες µου να 

µεταβεί στα «έγγραφά µου» και να βρει µεταξύ άλλων αρχείων εκείνο που είχε τίτλο 

«Σύγκρινε τα δύο τοπία». Φυσικά η δραστηριότητα αυτή ενθουσίασε τον Ε. και 

βοήθησε στην ενίσχυση της αυτενέργειάς του. Στην τρίτη και τελευταία 

δραστηριότητα, ο µαθητής έπρεπε ανάµεσα σε δώδεκα οµπρέλες που έµοιαζαν 

αρκετά, να εντοπίσει τις πέντε που είχαν τα ίδια ακριβώς χρώµατα.   

   Η δεύτερη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε την επόµενη ηµέρα στις 

14/01/2014 και είχε διάρκεια επίσης δυο διδακτικές ώρες. Ο διδακτικός στόχος της 

ηµέρας ήταν να µπορεί ο µαθητής να αντιλαµβάνεται και να συγκεντρώνει την 

προσοχή του σε αυτό που βλέπει. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου θα έπρεπε ο 

µαθητής να προσέχει και να κατανοεί ηµιτελή σχήµατα και εικόνες (βήµα 2
ο
).  

   Αρχικά, για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου ζητήθηκε από τον µαθητή 

να ολοκληρώσει ηµιτελή σχήµατα που του δίνονταν. Παράλληλα, θα έπρεπε να 

συµπληρώσει και τη λέξη, η οποία κατονόµαζε την κάθε εικόνα και βρισκόταν κάτω 

απ’ αυτή. Ο µαθητής ενθουσιάστηκε µε αυτή τη δραστηριότητα και ζήτησε να 

κρατήσει το φυλλάδιο για να το πάρει στο σπίτι του και να χρωµατίσει επιπλέον τις 

εικόνες.    

   Η δεύτερη δραστηριότητα του βήµατος αυτού είχε τίτλο: «Κατά λάθος τα οχήµατα 

κόπηκαν στη µέση. Μπορείς να τα ενώσεις σωστά;». Σύµφωνα µε την επικεφαλίδα 

της δραστηριότητας ο µαθητής θα έπρεπε να ενώσει το σωστό µισό του κάθε 

οχήµατος, ενώνοντας παράλληλα και τη λέξη που τα κατονοµάζει. Οι δραστηριότητες 

εκτελέστηκαν από τον µαθητή χωρίς βοήθεια από µέρους µου και καθώς µας 

περίσσεψαν δέκα λεπτά µέχρι να βγει για διάλειµµα, άρχισε να ζωγραφίζει µε 

µαρκαδόρους τις εικόνες της πρώτης δραστηριότητας.  

   Η τρίτη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε στις 15/01/2014, κατά τη διάρκεια 

των πρώτων δύο διδακτικών ωρών. Σε συνέχεια του διδακτικού στόχου που διέτρεχε 

την εβδοµάδα εκείνη, ο µαθητής θα έπρεπε να προσέχει και να αντιλαµβάνεται 

διαδροµές (βήµα 3
ο
).  
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   Ειδικότερα, στην αρχή ζητήθηκε από τον µαθητή να βρει µεταξύ άλλων διαδροµών 

(που οδηγούσαν σε αδιέξοδο) τη σωστή, ώστε να βοηθήσει τον φίλο του, το ποντίκι 

να φτάσει στο φαγητό του. Ο στόχος λοιπόν επιτεύχθηκε µέσα από µια παιγνιώδη 

δραστηριότητα µε τίτλο: «Μπορείς να βοηθήσεις το ποντίκι να βρει τη σωστή 

διαδροµή, ώστε να φτάσει στο φαγητό του;». Η δεύτερη δραστηριότητα του βήµατος 

αυτού ζητούσε από τον Ε. µε τη βοήθεια του Google Earth να βρει τη διαδροµή από 

το σχολείο στο σπίτι του. Όπως ήταν φυσικό, ο µαθητής Ε. κατενθουσιάστηκε και 

µετά από αρκετές µεγεθύνσεις (ζουµ) µπόρεσε να βρει τον χάρτη της πόλης µας. Με 

τη βοήθεια µας κατάφερε να βρει που βρίσκεται το σχολείο και στη συνέχεια την οδό 

όπου µένει. Αφού εντόπισε τα δυο σηµεία, του προτείναµε να αντιγράψουµε την 

εικόνα του χάρτη στη «Ζωγραφική» και έπειτα µε τα  «εργαλεία» του προγράµµατος 

αυτού να σχηµατίσει µε µικρές τελείες τη διαδροµή.  

   Η τέταρτη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε στις 16/01/2014 και διήρκησε 

δύο διδακτικές ώρες. Σύµφωνα µε το τελευταίο βήµα του διδακτικού στόχου της 

εβδοµάδας, ο µαθητής θα έπρεπε να προσέχει και να κατανοεί την αφήγηση ενός 

παραµυθιού (βήµα 4
ο
). Στην αρχή λοιπόν ο µαθητής κλήθηκε να διαβάσει ένα 

κείµενο µε το παραµύθι του µικρού νάνου από το σχολικό βιβλίο Γλώσσας της Β’ 

∆ηµοτικού. Αφού ολοκλήρωσε την ανάγνωση ο Ε., του ξαναδιαβάσαµε το παραµύθι 

µεγαλόφωνα και θέσαµε κάποιες ερωτήσεις κατανόησης. Ο Ε. δεν έδειξε να 

παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και µάλιστα θέλησε να µας διηγηθεί το 

παραµύθι όρθιος µέσα στην τάξη. Ακολούθως, προχωρήσαµε στην δεύτερη 

δραστηριότητα του βήµατος αυτού, η οποία καλούσε τον µαθητή να φτιάξει σωστά το 

πάζλ µε την κοκκινοσκουφίτσα (ξύλινο πάζλ σε σχήµα σκουληκιού) και έπειτα να 

απαγγείλει την ιστορία της. Όπως ήταν φυσικό, ο µαθητής Ε. ενθουσιάστηκε και 

µέσα σε πέντε λεπτά είχε κιόλας λύσει το πάζλ µε τα δώδεκα κοµµάτια. Κάθε 

κοµµάτι του πάζλ αυτού απεικόνιζε και µια σκηνή από το παραµύθι «Η 

κοκκινοσκουφίτσα». Με τη βοήθεια µας ο µαθητής άρχισε να αφηγείται σιγά - σιγά 

κάθε σκηνή του παραµυθιού. Μόλις έφτασε στην τελευταία σκηνή - κοµµάτι του 

πάζλ, του ζητήσαµε να επαναλάβει την ιστορία (αυτή τη φορά χωρίς διακοπές), 

καταγράφοντάς την αφήγησή του σε ένα µαγνητόφωνο.  
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Εικόνα 1. Το παζλ της κοκκινοσκουφίτσας (16/01/2014) 

 

   Η πέµπτη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε την πρώτη και δεύτερη 

διδακτική ώρα, στις 20/01/2014. Ο διδακτικός στόχος της ηµέρας είχε να κάνει µε την 

ανάπτυξη της δεξιότητας του µαθητή να λέει διαφηµίσεις που έχει δει από την 

τηλεόραση (βήµα 1
ο
). Σκοπός της πειραµατικής εφαρµογής, εκτός των 

προαναφερθέντων, ήταν η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων του µαθητή (3.3.6. 

Να λέει αντικείµενα, ζώα και σκηνές που είδε στην τηλεόραση).  

   Για την επίτευξη λοιπόν του εν λόγω στόχου ζητήθηκε από το µαθητή να βρει στο 

διαδίκτυο τρεις διαφορετικές διαφηµίσεις (µε κάποιο τρόφιµο, µια οδοντόκρεµα και 

ένα αυτοκίνητο). Ο Ε. χωρίς ιδιαίτερη σκέψη ως πρώτη διαφήµιση επέλεξε αυτή της 

ΙΟΝ Σοκοφρέτας, όπου είναι και η αγαπηµένη του. Έπειτα, βρήκε τη διαφήµιση της 

Colgate Max & White και τέλος αυτή του αυτοκινήτου Nissan Micra, που είναι το 

αυτοκίνητο της οικογένειάς του. Έπειτα, στη δεύτερη δραστηριότητα ο µαθητής θα 

έπρεπε να γράψει σε ένα ηλεκτρονικό κείµενο word τα κυριότερα σηµεία των τριών 

διαφηµίσεων που βρήκε. Η δραστηριότητα αυτή ήταν η πιο ευχάριστη για τον Ε., 

καθώς προϋπέθετε ότι ο µαθητής έπρεπε να ακούσει αρκετές φορές τις αγαπηµένες 

του διαφηµίσεις, ώστε να γράψει τα κύρια σηµεία τους. Στην τρίτη και τελευταία 

γλωσσική δραστηριότητα της ηµέρας, ο συγκεκριµένος µαθητής έπρεπε να µας 

παρουσιάσει στην τάξη, τις διαφηµίσεις µε τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Η 

δραστηριότητα αυτή µάλιστα ενίσχυσε σηµαντικά την αυτοπεποίθησή του.  

   Η έκτη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε στις 21/01/2014 κατά τη διάρκεια 

των δυο πρώτων διδακτικών ωρών. Για την επίτευξη του στόχου που διέτρεχε όλη 

την εβδοµάδα, θα έπρεπε ο µαθητής να λέει τι πρέπει να προσέχουµε προτού 

αγοράσουµε ένα προϊόν (βήµα 2
ο
).  

   Αρχικά, για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου ζητήθηκε από τον Ε. να 

ολοκληρώσει την εξής πρόταση: «Όταν αγοράζω ένα προϊόν προσέχω….». 

Παράλληλα, βοηθητικό εργαλείο ήταν οι εικόνες που δίνονταν δίπλα από τις εν λόγω 

προτάσεις. Ο µαθητής ενθουσιάστηκε µε αυτή τη δραστηριότητα κυρίως γιατί 

προσπαθούσε να µαντέψει την απάντηση, παρατηρώντας τις εικόνες. Συν τοις άλλοις, 

για να µεταβεί στη δεύτερη δραστηριότητα του βήµατος αυτού, έπρεπε να φτιάξει ένα 
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πίνακα, κατανέµοντας τους µήνες στην σωστή τους εποχή. Συνεπώς, µε την 

ολοκλήρωση του πίνακα προχώρησε στη δεύτερη δραστηριότητα που είχε τίτλο: «Οι 

µήνες χωρίστηκαν από τους αριθµούς µε τους οποίους παρουσιάζονται στις 

συσκευασίες! Μπορείς να τους βοηθήσεις, ενώνοντάς τους;». Σύµφωνα µε την 

επικεφαλίδα της δραστηριότητας ο µαθητής θα έπρεπε να ενώσει τον κάθε µήνα µε 

τον αντίστοιχο αριθµό του (π.χ. Απρίλιος - 4, Οκτώβριος - 10 κ.τ.λ.), όπως αυτός 

παρουσιαζόταν πάνω σε µια συσκευασία, δηλώνοντας την ηµεροµηνία λήξης της. 

Μεγάλη βοήθεια για τον Ε. αποτέλεσε και το σχήµα που υπήρχε στο βιβλίο του 

µαθητή της Β’ ∆ηµοτικού (Ενότητα 5
η
: «Πάµε για ψώνια;», σ. 45.). Οι 

δραστηριότητες εκτελέστηκαν µε µικρή βοήθεια από µέρους µας και επειδή οι 

φράσεις «τιµή», «ηµεροµηνία λήξης», «αν είναι ελληνικό» φάνηκαν να δυσκολεύουν 

τον µαθητή αποφασίστηκε να συνεχιστεί το βήµα αυτό µε καινούργιες 

δραστηριότητες και την επόµενη µέρα (22/01/2014).  

   Η έβδοµη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε τις δυο πρώτες διδακτικές ώρες 

στις 22/01/2014. Σε συνέχεια της προηγούµενης ηµέρας, για την επίτευξη του εν 

λόγω στόχου θα έπρεπε ο µαθητής να λέει τι πρέπει να προσέχουµε πριν αγοράσουµε 

ένα προϊόν (βήµα 2
ο
).  

   Κατά τη διάρκεια της πρώτης γλωσσικής δραστηριότητας, δόθηκαν στον µαθητή 

συσκευασίες από διάφορα προϊόντα (π.χ. φασόλια, γάλα, µακαρόνια, δηµητριακά) και 

του ζητήθηκε να βρει τα τρία στοιχεία που προσέχουµε πάντα πριν αγοράσουµε µια 

συσκευασία, δηλαδή την ηµεροµηνία λήξης, την τιµή και αν είναι ελληνικό. 

Μάλιστα, είχε εξηγηθεί από την προηγούµενη µέρα στον Ε. ότι η «ηµεροµηνία 

λήξης» µας ενηµερώνει για το αν και κατά πόσο ένα προϊόν µπορεί να καταναλωθεί ή 

αν έχει χαλάσει. Ο µαθητής διασκέδασε µε τη δραστηριότητα αυτή και µάλιστα 

έδειξε µια ιδιαίτερη προτίµηση προς τα όσπρια (φασόλια), τα οποία και ήθελε να 

πάρει µαζί του στο σπίτι του. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Ε. θα έπρεπε να 

παρουσιάσει στην τάξη τα στοιχεία που βρήκε σε κάθε συσκευασία.  

   Εν συνεχεία, η δεύτερη δραστηριότητα του προαναφερθέντος στόχου καλούσε τον 

µαθητή να φτιάξει ένα µικρό ποίηµα µε τις φράσεις «ηµεροµηνία λήξης», «τιµή» και 

«αν είναι ελληνικό». Φυσικά για την επίτευξη της δραστηριότητας αυτής είχε δοθεί 

στο µαθητή ο δεύτερος στίχος του ποιήµατος και µε τη βοήθεια εικόνων, θα έπρεπε 

να συµπληρώσει τις τρεις προαναφερθείσες φράσεις. Μόλις το ποίηµα 

ολοκληρώθηκε, ο µαθητής το απήγγειλε και µάλιστα ηχογράφησε την φωνή του σε 

µαγνητόφωνο.   
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   Η όγδοη διδακτική παρέµβαση διεξήχθη στις 23/01/2014. Για την επίτευξη του 

εβδοµαδιαίου στόχου θα έπρεπε ο Ε. να φτιάξει τη δική του διαφήµιση (βήµα 3
ο
).  

   Στην πρώτη λοιπόν δραστηριότητα ζητήθηκε από τον µαθητή να διαλέξει το 

αγαπηµένο του προϊόν, το οποίο θέλει να βλέπει να διαφηµίζεται στην τηλεόραση. Ο 

Ε. επέλεξε την «σοκοφρέτα ΙΟΝ» και µάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά πως τρώει 

µόνο «την κόκκινη» και όχι της ίδιας εταιρίας την πράσινη σοκοφρέτα µε αµύγδαλα. 

Αφού επέλεξε το προϊόν, άρχισε να ψάχνει πληροφορίες και εικόνες γι’ αυτό στο 

διαδίκτυο. Στόχος ήταν µε τη βοήθειά µας να φτιάξει µια ηλεκτρονική αφίσα που θα 

παρείχε πληροφορίες για το προϊόν στόχο, δηλαδή εν προκειµένω τη σοκοφρέτα ΙΟΝ. 

Με την ολοκλήρωση της αφίσας, ο µαθητής θα έπρεπε να µας την παρουσιάσει και 

ειδικότερα να εξηγήσει τις εικόνες που βρίσκονταν γύρω από την εικόνα του 

«προϊόντος - στόχου» (π.χ. σοκολάτα, γκοφρέτα, ελληνική σηµαία, κακάο, γάλα 

κτ.λ.). Ο µαθητής ενθουσιάστηκε µε την ιδέα της παρουσίασης και ζητούσε επίµονα 

να παρουσιάσει την αφίσα του. Βιαζόταν να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα πριν τη 

συµµαθήτριά του Χ., γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ήθελε να χειροκροτήσουµε 

πρώτα εκείνον. 

   Η ένατη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε τις δύο πρώτες ώρες της επόµενης 

εβδοµάδας, στις 27/01/2014. Ο διδακτικός στόχος όλης της εβδοµάδας είχε να κάνει 

µε την ικανότητα του µαθητή να βάζει σε σωστή χρονική σειρά τις εικόνες µιας 

ιστορίας (βήµα 1
ο
). Σκοπός λοιπόν της πειραµατικής εφαρµογής, εκτός των 

προαναφερθέντων, ήταν η κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετικά µε την 

ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων του µαθητή (3.2.7. Να συνδέει χρονικά 

γεγονότα που του διηγήθηκαν). Η πρώτη δραστηριότητα είχε τίτλο: «Τα κοµµάτια 

από το πάζλ του Βασίλη ανακατεύτηκαν. Μπορείς να τον βοηθήσεις να τα βάλει σε 

σωστή σειρά;». Ο µαθητής λοιπόν έπρεπε να φτιάξει σωστά το πάζλ, όπου κάθε 

κοµµάτι του παρουσίαζε και µια σκηνή από το παραµύθι του πρίγκιπα που έγινε 

βάτραχος. Μια ακόµη βοήθεια για τον µαθητή ήταν ότι το πάζλ σχηµάτιζε ένα 

σκουλήκι και έτσι γινόταν πολύ πιο εύκολα η σωστή χρονικά τοποθέτηση των 

εικόνων της ιστορίας.  

 

 

 

 

Εικόνα 2. Το παζλ του βατράχου που έγινε Πρίγκιπας (27/01/2014) 
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   Η επόµενη δραστηριότητα είχε τίτλο: «Ο ήχος της τηλεόρασης χάλασε και έτσι η 

Κατερίνα δεν άκουσε την εκτέλεση της συνταγής για πατάτες τηγανιτές. Θα τη 

βοηθήσεις;», όπου ο Ε. έπρεπε να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες - βήµατα που 

ακολουθεί κάποιος όταν θέλει να τηγανίσει πατάτες. Η τρίτη και τελευταία 

δραστηριότητα καλούσε τον εν λόγω µαθητή να βάλει σε σωστή χρονική σειρά τις 

εικόνες - οδηγίες που ακολουθεί κάποιος για να πλύνει τα δόντια του. Η εν λόγω 

δραστηριότητα είχε τίτλο: «Στο τρένο µοιράστηκαν κάρτες που έδειχναν τι κάνω για 

να πλύνω τα δόντια µου. Τα βαγόνια όµως χωρίστηκαν. Θα τα ενώσεις σωστά;». Η 

συγκεκριµένη δραστηριότητα µάλιστα αφενός βοήθησε στην επίτευξη του σηµερινού 

γλωσσικού στόχου και αφετέρου προετοίµασε θετικά τον µαθητή για τη διεξαγωγή 

του προγράµµατος: «Κανόνες πλυσίµατος δοντιών» που ακολούθησε κατά την τρίτη 

και τέταρτη διδακτική ώρα.  

   Η δέκατη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε την επόµενη ηµέρα στις 

28/01/2014, κατά τις δυο πρώτες διδακτικές ώρες. Για την επίτευξη του στόχου θα 

έπρεπε ο µαθητής να λέει αυτό που συµβαίνει ξεχωριστά στην αρχή, στη µέση και 

στο τέλος µιας ιστορίας (βήµα 2
ο
).  

   Αρχικά, για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου ζητήθηκε από τον µαθητή 

να διαβάσει και στη συνέχεια να ακούσει την ιστορία µε «Το άσχηµο παπάκι» και να 

την διηγηθεί. Συγκεκριµένα, θα έπρεπε να πει τι συνέβη στην αρχή, στη µέση και στο 

τέλος του παραµυθιού, ενώ παράλληλα κοινοποίησε µε τη βοήθειά µας το µήνυµα της 

ιστορίας, σύµφωνα µε την οποία κανείς δεν είναι άσχηµος, αλλά απλά διαφορετικός 

από τους υπόλοιπους. Ο µαθητής µάλιστα ενθουσιάστηκε µε αυτή τη δραστηριότητα 

και ζήτησε να ακούσει ξανά το παραµύθι. Η δεύτερη δραστηριότητα του βήµατος 

αυτού είχε τίτλο: «Η ιστορία για το τζιτζίκι και το µυρµήγκι είναι ανακατεµένη! 

Μπορείς να την πεις µε τη σειρά;». Σύµφωνα µε την επικεφαλίδα της δραστηριότητας 

ο Ε. θα έπρεπε να βάλει στη σωστή σειρά τα τρία κοµµάτια του µύθου, που κατ’ 

ουσίαν αποτελούσαν και την αρχή, τη µέση και το τέλος αντίστοιχα και δίνονταν 

ανακατεµένα. Οι δραστηριότητες εκτελέστηκαν από τον µαθητή χωρίς βοήθεια από 

µέρους µας και εφόσον µας περίσσεψαν πέντε λεπτά µέχρι να βγει για διάλειµµα, 

ξανακούσαµε την ιστορία µε το άσχηµο παπάκι, που τόσο πολύ επιθυµούσε.  

   Η ενδέκατη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε το πρώτο διδακτικό δίωρο, 

στις 29/01/2014. Για την επίτευξη του στόχου που διέτρεχε τη συγκεκριµένη 

εβδοµάδα, θα έπρεπε ο µαθητής να βάζει σε σωστή χρονική σειρά το κείµενο µιας 

ιστορίας (βήµα 3
ο
).  
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   Στη διάρκεια της πρώτης γλωσσικής δραστηριότητας ζητήθηκε από τον Ε. να βάλει 

τα κοµµάτια µιας ιστορίας στη σωστή χρονική σειρά (αρχή, µέση, τέλος). 

Συγκεκριµένα, η δραστηριότητα είχε τίτλο: «Ο Πάνος έσκισε σε κοµµατάκια το 

αγαπηµένο παραµύθι της αδερφής του. Μπορείς να βάλεις τα κοµµάτια στη σειρά;», 

όπου κατ’ ουσίαν επρόκειτο για τον µύθο του Αισώπου «Η αλεπού και τα σταφύλια». 

Ο Ε. ενθουσιάστηκε µε αυτή τη δραστηριότητα, καθώς γνώριζε τον µύθο και ήθελε 

να µας τον διηγηθεί. Η δεύτερη δραστηριότητα του βήµατος αυτού είχε τίτλο: «Μια 

βίδα έφυγε από το ροµπότ και έγραψε το γράµµα του µε µπερδεµένες τις προτάσεις. 

∆ιόρθωσε το γράµµα του ροµπότ, βάζοντας τις προτάσεις στη σωστή σειρά!», όπου 

ζητούσε από τον µαθητή να βοηθήσει το ροµπότ, φτιάχνοντάς του το γράµµα. Όπως 

ήταν φυσικό, ο µαθητής Ε. κατενθουσιάστηκε βλέποντας το ροµπότ και µε τη 

βοήθεια µας διόρθωσε το γράµµα και θέλησε να το εκτυπώσουµε.  

   Η δωδέκατη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δυο 

πρώτων ωρών, στις 31/01/2014 (09:00 πµ.-09:45 πµ. & 09:45 πµ.-10:30 πµ.). Για την 

επίτευξη του εβδοµαδιαίου στόχου θα έπρεπε ο µαθητής να φτιάξει το δικό του 

παραµύθι µε τίτλο, αρχή, µέση και τέλος (βήµα 4
ο
).  

   Με στόχο µας λοιπόν τη δηµιουργία του δικού µας παραµυθιού, αρχίσαµε να 

συζητάµε µε τον µαθητή για τα παραµύθια που του λέει ή του έλεγε όταν ήταν µικρός 

η γιαγιά του ή η µητέρα του. Ο µαθητής θυµόταν αµυδρά µια ιστορία που του έλεγε η 

γιαγιά του, για το πώς απέκτησε κάθε ζώο το δικό του χρώµα. Ξεκινήσαµε λοιπόν µε 

τη βοήθεια µου να δηµιουργούµε ένα παραµύθι, το οποίο θα γραφόταν σε ένα 

ηλεκτρονικό έγγραφο του word. Αρχικά, ο µαθητής πρότεινε τον τίτλο και στη 

συνέχεια µε τη βοήθεια των ερωτήσεών µου «Τι έγινε στην αρχή;», «Μετά;», «Και 

µετά από αυτό;», «Και στο τέλος;» αρχίσαµε δειλά-δειλά να λέµε την ιστορία 

προφορικά. Κάθε φορά που την επαναλαµβάναµε προσθέταµε και άλλα στοιχεία και 

αρκετές φορές ξεχνούσαµε όσα είχαµε προηγουµένως πει. Έτσι λοιπόν στην αριστερή 

πλευρά του εγγράφου σηµειώσαµε τις λέξεις «τίτλος», «αρχή», «µέση» και «τέλος» 

και δεξιά από κάθε λέξη γράφαµε τις πρόχειρες ιδέες µας. Σταδιακά τις ιδέες τις 

κάναµε προτάσεις και δηµιουργήθηκαν τρεις παράγραφοι που αντιστοιχούσαν στην 

αρχή, στη µέση και στο τέλος. Ο µαθητής έδειχνε πολύ χαρούµενος και οι ιδέες του 

διαδέχονταν η µια την άλλη. Ειδικότερα, βιαζόταν να τελειώσουµε το γράψιµο της 

ιστορίας, για να την διαβάσει όρθιος µπροστά στην συµµαθήτριά του Χ. Αφού 

ολοκληρώσαµε λοιπόν την ιστορία µας, ο Ε. εκτύπωσε το έγγραφο και µας 

παρουσίασε την ιστορία, δεχόµενος τα χειροκροτήµατά µας. 
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   Η δέκατη τρίτη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε και πάλι από τις 09:00 πµ.-

09:45 πµ. & 09:45 πµ.-10:30 πµ., στις 03/02/2014. Στο σηµείο αυτό αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι ο διδακτικός στόχος που διέτρεχε τις διδακτικές παρεµβάσεις του 

Φεβρουαρίου ήταν να µπορεί ο µαθητής «Να θυµάται ό,τι βλέπει, ακούει και φτιάχνει 

- Λειτουργική µνήµη». Για την επίτευξη του µεσοπρόθεσµου αυτού στόχου, ο 

βραχυπρόθεσµος διδακτικός στόχος της ηµέρας είχε να κάνει µε την ανάπτυξη της 

δεξιότητας του µαθητή να λέει ονόµατα προσώπων (βήµα 1
ο
).  

   Εκκινώντας λοιπόν, ζητήθηκε από τον µαθητή να φέρει σε πέρας την πρώτη 

δραστηριότητα του βήµατος αυτού µε τίτλο: «Οι κορνίζες µε τα πρόσωπα έσπασαν. 

Μπορείς να τις φτιάξεις;». Συγκεκριµένα, υπήρχαν έξι κορνίζες και κάτω από κάθε 

κορνίζα ήταν γραµµένο το όνοµα του προσώπου που ψάχναµε (π.χ. Θανάσης Βέγγος, 

Μπάτµαν, Άννα Βίσση κ.ά.). Ο Ε. χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ένωσε την κορνίζα µε τη 

σωστή φωτογραφία - πρόσωπο, ενώ παράλληλα έλεγε τα ονόµατα των προσώπων 

κάθε κορνίζας. Στη συνέχεια, ως δεύτερη δραστηριότητα του εν λόγω βήµατος ο 

µαθητής έπρεπε να καταλάβει και να καταγράψει µέσα από την περιγραφή που του 

δινόταν, ποιο διάσηµο πρόσωπο της χώρας αφορούσε η περιγραφή. Παράλληλα, του 

δίνονταν και ανακατεµένες οι εικόνες των προσώπων, καλώντας τον να τις βάλει στη 

σωστή σειρά. Οι δραστηριότητες προσέφεραν ευχαρίστηση αλλά και γνώσεις στον Ε. 

(λ.χ. Ποιος είναι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στη χώρα µας;), βελτιώνοντας 

παράλληλα σε µεγάλο βαθµό την αυτενέργειά του. 

   Η δέκατη τέταρτη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε την επόµενη ηµέρα στις 

04/02/2014. Ο σηµερινός διδακτικός στόχος ήταν να µπορεί ο µαθητής να λέει 

ονόµατα αντικειµένων (βήµα 2
ο
).  

   Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου ζητήθηκε από τον Ε. να 

ολοκληρώσει την εξής δραστηριότητα: «Τα αντικείµενα που βλέπεις µέσα σε µια 

κουζίνα έχασαν τα ονόµατά τους. Θα τα βοηθήσεις;». Ειδικότερα, θα έπρεπε να 

ενώσει τα αντικείµενα - τρόφιµα µε την κατάλληλη ονοµασία, αφού πρώτα διάβαζε 

τη λέξη. Ο µαθητής ενθουσιάστηκε µε αυτή τη δραστηριότητα, κυρίως γιατί 

προσπαθούσε να θυµηθεί τα αντικείµενα που βλέπει καθηµερινά στο ντουλάπι της 

κουζίνας του. Συν τοις άλλοις, για να µεταβεί ο µαθητής στη δεύτερη δραστηριότητα 

του βήµατος αυτού, έπρεπε να ολοκληρώσει ηµιτελή σχήµατα. Συγκεκριµένα, θα 

έπρεπε να ενώσει τα σηµεία (τελείες), έτσι ώστε να δηµιουργηθούν αυτοτελή 

σχήµατα και έπειτα να τα ονοµάσει. Οι δραστηριότητες εκτελέστηκαν από τον Ε. 

χωρίς βοήθεια από µέρους µας και φάνηκε να τον εντυπωσιάζουν.  
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   Η δέκατη πέµπτη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε και αυτή στις 

καθορισµένες διδακτικές ώρες, στις 05/02/2014. Σε συνέχεια της προηγούµενης 

ηµέρας, για την επίτευξη του βραχυπρόθεσµου στόχου («Θυµάµαι ό,τι βλέπω, ακούω 

και φτιάχνω – Λειτουργική µνήµη») ο µαθητής θα έπρεπε να λέει ονόµατα 

αντικειµένων (βήµα 3
ο 
).  

   Αρχικά, ο µαθητής θα έπρεπε να φέρει σε πέρας την εξής δραστηριότητα: «Τα 

γράµµατα στα ονόµατα διάφορων αντικειµένων µπερδεύτηκαν. Βάλε τα στη σειρά και 

διάβασε τη λέξη!». Ειδικότερα, ο Ε. θα έπρεπε να βάλει στη σωστή σειρά τα 

γράµµατα των λέξεων, ώστε να «ανακαλύψει» τη σωστή λέξη διαβάζοντάς τη και 

γράφοντάς τη σωστά. Παράλληλα, βοηθητικό στοιχείο ήταν και οι λέξεις που 

δίνονταν. Ο µαθητής διασκέδασε µε τη δραστηριότητα αυτή και µάλιστα διαρκώς 

γελούσε, ενόσω προσπαθούσε να βρει τη λέξη. Στη συνέχεια, η δεύτερη 

δραστηριότητα του προαναφερθέντος στόχου καλούσε τον µαθητή να σβήσει από 

κάθε λέξη που δινόταν τα γράµµατα ξ, ψ και τ, έτσι ώστε να ανακαλύψει ποια λέξη 

είναι γραµµένη, διαβάζοντάς τη. Φυσικά για την επίτευξη της δραστηριότητας αυτής 

δίνονταν και πάλι οπτικοποιηµένες (σε µορφή εικόνων) οι λέξεις στον µαθητή.  

   Η δέκατη έκτη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη στις 

06/02/2014. Συνεχίζοντας µε τον διδακτικό στόχο των δύο προηγούµενων ηµερών, θα 

έπρεπε ο µαθητής να λέει ονόµατα αντικειµένων (βήµα 4
ο
).   

   Στην αρχή λοιπόν ζητήθηκε από τον µαθητή να ονοµάσει τα αντικείµενα που 

χρησιµοποιεί στο σχολείο. Ειδικότερα του δόθηκε η εικόνα ενός αντικειµένου (π.χ. 

υπολογιστή, ψαλιδιού, µπάλας κτλ.) και ο Ε. αναγνωρίζοντάς το θα έπρεπε να γράψει 

την ονοµασία του. Έπειτα, ο συγκεκριµένος µαθητής προχώρησε στη δεύτερη 

δραστηριότητα του βήµατος αυτού που είχε τίτλο: «Μέσα στο δωµάτιο του Βασίλη 

έχουν µπει αντικείµενα, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Σβήσε τα και ονόµασε όλα τα 

υπόλοιπα». Το όνοµα µάλιστα του παιδιού που χρησιµοποιείται στον τίτλο της 

δραστηριότητας δεν είναι τυχαίο, άλλα πρόκειται για έναν από τους καλύτερους 

φίλους του Ε. Έτσι λοιπόν το στοιχείο αυτό όπλισε µε χαρά τον µαθητή και µε 

ενθουσιασµό άρχισε να ονοµάζει τα αντικείµενα που έπρεπε όντως να βρίσκονται στο 

δωµάτιο του φίλου του. Πίστεψε πως επρόκειτο στα αλήθεια για το δωµάτιο του 

Βασίλη και χειροκροτούσε τον εαυτό του κάθε φορά που επιβεβαίωνα κάποια σωστή 

του απάντηση.  

   Την επόµενη εβδοµάδα και συγκεκριµένα στις 10/02/2014, πραγµατοποιήθηκε η 

δέκατη έβδοµη διδακτική παρέµβαση. Ο στόχος της ηµέρας αυτής είχε να κάνει µε την 
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ανάπτυξη της δεξιότητας του µαθητή να ονοµάζει όσπρια, ζυµαρικά, σκόνες και υγρά 

(βήµα 1
ο
).  

   Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου ο µαθητής θα έπρεπε να φέρει σε 

πέρας την πρώτη δραστηριότητα του βήµατος αυτού µε τίτλο: «Τι υπάρχει άραγε µέσα 

στο ντουλάπι της κουζίνας; Ονόµασε δέκα τρόφιµα που έχουν κρυφτεί µέσα σ’ αυτό!». 

Συγκεκριµένα, δίνονταν στον µαθητή πληθώρα τροφίµων και αντικειµένων και αυτός 

θα έπρεπε να επιλέξει και να γράψει δέκα τρόφιµα, που πιθανώς υπάρχουν στο 

ντουλάπι µιας κουζίνας. Ο Ε. χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία διάλεξε τα αγαπηµένα του 

τρόφιµα, ενώ παράλληλα έλεγε τα ονόµατά τους και άρχισε να τα καταγράφει (π.χ. 

αλεύρι, κανέλα, καραµέλες κ.ά.). Στη συνέχεια, στη δεύτερη δραστηριότητα του εν 

λόγω βήµατος, ο µαθητής έπρεπε παρατηρώντας τις εικόνες που του δίνονταν να 

σβήσει το ζ και το τ από µια σειρά γραµµάτων που του δίνονταν και έτσι να 

ανακαλύψει την «κρυµµένη» λέξη. Έπειτα, ο µαθητής θα έπρεπε να καταγράψει κάτω 

από κάθε εικόνα τη σωστή λέξη. Οι δραστηριότητες προσέφεραν ευχαρίστηση στον 

µαθητή, ενισχύοντας σε µεγάλο βαθµό το αυτοσυναίσθηµά του, δηλαδή την 

αυτοεκτίµησή του. 

   Η δέκατη όγδοη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε την επόµενη ηµέρα στις 

11/02/2014. Συνεχίζοντας µε τον διδακτικό στόχο της προηγούµενης ηµέρας, αρχικά 

ο µαθητής κλήθηκε να ολοκληρώσει την εξής δραστηριότητα: «Ο µάγειρας ξέχασε 

πως λένε κάποια από τα τρόφιµα που χρησιµοποίησε στη συνταγή του. Μπορείς να τον 

βοηθήσεις;». Ειδικότερα, θα έπρεπε να κατονοµάσει τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν 

στη συνταγή του παστίτσιου, υποβοηθούµενος από τις εικόνες που του δίνονταν. 

Έπειτα, θα έπρεπε να γράψει τη λέξη - υλικό και µάλιστα για να βοηθηθεί του 

δίνονταν τόσες παύλες (κενά διαστήµατα) όσα και τα γράµµατα της κάθε λέξης. Ο 

µαθητής έδειχνε ενθουσιασµένος µε αυτή τη δραστηριότητα κυρίως γιατί 

προσπαθούσε να θυµηθεί τα υλικά που χρησιµοποιούµε για τη συνταγή, αλλά και 

γιατί όπως εκµυστηρεύτηκε το παστίτσιο είναι το αγαπηµένο του φαγητό. Συν τοις 

άλλοις, για να µεταβεί ο µαθητής στη δεύτερη δραστηριότητα του βήµατος αυτού, 

έπρεπε να ονοµάσει το περιεχόµενο κάθε µπουκαλιού, που πιθανόν έχουµε στο 

ψυγείο µας. Συγκεκριµένα, θα έπρεπε να καταγράψει το όνοµα του υγρού που µπορεί 

να περιέχουν διάφορες συσκευασίες (π.χ. πορτοκαλάδα, χυµό κ.ά.). Μάλιστα οι 

εικόνες από τις συσκευασίες δίνονταν στον µαθητή µε την πραγµατική τους µορφή, 

όπως παρουσιάζονται στο εµπόριο και όχι σε µορφή καρτούν - clipart, ώστε να 
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υπάρχει άµεση σύνδεση µε την καθηµερινότητά του. Οι δραστηριότητες 

εκτελέστηκαν χωρίς βοήθεια από µέρους µας και φάνηκε να τον εντυπωσιάζουν.  

   Συνεχίζοντας την καταγραφή των πειραµατικών παρεµβάσεων, στις 12/02/2014 

πραγµατοποιήθηκε η δέκατη ένατη διδακτική παρέµβαση. Για την επίτευξη του εν 

λόγω στόχου που διέτρεχε όλο τον µήνα Φεβρουάριο, θα έπρεπε ο µαθητής να 

κατανοήσει τις έννοιες ψηλός - κοντός και µεγάλο - µικρό (βήµα 3
ο
).  

   Ο τίτλος λοιπόν της πρώτης δραστηριότητας ήταν ο εξής: «Κύκλωσε τα ζώα και τα 

αντικείµενα που είναι πιο ψηλά από έναν άνθρωπο και ονόµασέ τα!».Πιο 

συγκεκριµένα, ο µαθητής θα έπρεπε να βάλει σε κύκλο τα ζώα ή τα αντικείµενα που 

ξεπερνούν σε ύψος έναν άνθρωπο και αφού τα ονοµάσει, να τα καταγράψει. 

Παράλληλα, βοηθητικό στοιχείο ήταν ότι το µέγεθος του ανθρώπου παρέµενε πάντα 

ίδιο. Ο µαθητής διασκέδασε µε τη δραστηριότητα αυτή και µάλιστα γελούσε καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ώρας. Στη συνέχεια, η δεύτερη δραστηριότητα του 

προαναφερθέντος στόχου ήταν αντίστροφη της πρώτης και καλούσε τον Ε. να βάλει 

σε κύκλο τα ζώα ή τα αντικείµενα που είναι πιο κοντά σε ύψος από έναν άνθρωπο και 

αφού τα ονοµάσει να τα καταγράψει και πάλι. Οι δραστηριότητες εκτελέστηκαν από 

τον µαθητή µε µικρή βοήθεια από µέρους µας και φάνηκε να τον διασκεδάζουν, αφού 

δείχνει µια ιδιαίτερη προτίµηση και αγάπη προς τα ζώα.  

   Η εικοστή διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε την επόµενη ηµέρα στις 

13/02/2014. Σε συνέχεια της προηγούµενης ηµέρας, θα έπρεπε ο µαθητής να 

κατανοήσει τις έννοιες ψηλός - κοντός και µεγάλο - µικρό (βήµα 4
ο
).   

   Κατά την πρώτη δραστηριότητα ζητήθηκε από τον Ε. να κυκλώσει τη µαµά κάθε 

ζώου και να γράψει τι παρατηρεί. Ειδικότερα του δόθηκαν οι εικόνες από διάφορες 

οικογένειες ζώων (π.χ. πάπια µε παπάκια, γάτα µε γατάκια κ.ά.) και ο µαθητής 

αναγνωρίζοντάς τες θα έπρεπε να βάλει σε κύκλο τη µαµά της οικογένειας, καθώς 

είναι πιο µεγάλη και πιο ψηλή από τα µικρά της και έπειτα να γράψει τι είναι αυτό 

που παρατηρεί.  Χαρακτηριστικά ο Ε. έγραψε: «Παρατηρώ ότι οι µαµάδες των ζώων 

είναι µεγαλύτερες και ψηλότερες από τα παιδάκια τους». Έπειτα, ο µαθητής 

προχώρησε στη δεύτερη γλωσσική δραστηριότητα της ηµέρας που είχε τίτλο: «Ο 

Βασίλης πήγε να ψωνίσει ρούχα. ∆ιάλεξέ του αυτά που σου ζητάει!». Τότε ο µαθητής  

µε ενθουσιασµό άρχισε να κυκλώνει τα ρούχα που ήθελε να αγοράσει ο φίλος του. 

Στη δραστηριότητα αυτή, ο µαθητής θα έπρεπε να προσέξει την περιγραφή του κάθε 

ρούχου (π.χ. µικρό καπέλο, κοντό παντελόνι κ.ά.), ώστε να επιλέξει το σωστό. Οι 

δραστηριότητες εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν µε µικρή βοήθεια από µέρους µας 
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και µάλιστα ο µαθητής Ε. επιβραβεύτηκε για άλλη φορά και µε υλική αµοιβή, δηλαδή 

ένα αυτοκόλλητο µε ένα αγαπηµένο του ζωάκι – αρκουδάκι cartoon.   

   Προχωρώντας χρονικά, την επόµενη εβδοµάδα και συγκεκριµένα στις 17/02/2014 

πραγµατοποιήθηκε η εικοστή πρώτη διδακτική παρέµβαση. Ο διδακτικός στόχος της 

ηµέρας εστίαζε στην ανάπτυξη της δεξιότητας του µαθητή να ξέρει τις έννοιες: βαρύ 

- ελαφρύ (βήµα 1
ο
).  

   Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου ζητήθηκε από τον µαθητή να φέρει 

σε πέρας την πρώτη δραστηριότητα, η οποία είχε τίτλο: «Τα ζώα ανέβηκαν στη 

ζυγαριά. Μπορείς να κυκλώσεις αυτό που είναι πιο βαρύ;». Συγκεκριµένα, υπήρχαν έξι 

ζυγαριές και πάνω σε κάθε µια δεξιά και αριστερά ήταν τοποθετηµένα δυο ζώα, ένα 

βαρύ και ένα ελαφρύ (π.χ. ελέφαντας - πρόβατο). Ο µαθητής λοιπόν θα έπρεπε 

αφενός µε βάση τη λογική του να επιλέξει το πιο βαρύ και αφετέρου να παρατηρήσει 

προς τα πού γέρνει κάθε φορά η ζυγαριά. Ο Ε. χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αφού πρώτα 

κατονόµασε τα ζώα, άρχισε να κυκλώνει τα πιο βαριά παρατηρώντας τη ζυγαριά και 

συχνά σχολίαζε και µε ρωτούσε «Τρώνε πολύ, γι’ αυτό είναι βαριά…ε;…Είναι όµως 

όµορφα…!». Εν συνεχεία, ως δεύτερη δραστηριότητα του εν λόγω βήµατος ο 

µαθητής έπρεπε να καταλάβει παρατηρώντας τη ζυγαριά και έπειτα να ονοµάσει -

καταγράψει τα αντικείµενα εκείνα που ήταν πιο βαριά. Ο µαθητής διάλεξε µε σχετική 

ευκολία τα αντικείµενα και στη συνέχεια έγραψε την ονοµασία τους, φέρνοντας σε 

πέρας τις δραστηριότητες, χωρίς βοήθεια από µέρους µας.  

   Η εικοστή δεύτερη διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε την επόµενη ηµέρα στις 

18/02/2014. Σε συνέχεια της προηγούµενης ηµέρας, θα έπρεπε ο µαθητής να 

κατανοήσει τις έννοιες: βαρύ - ελαφρύ (βήµα 2
ο
). Για την επίτευξη του εν λόγω 

στόχου, λοιπόν, ο µαθητής θα έπρεπε να ολοκληρώσει την εξής δραστηριότητα: 

«Έπεσαν στη θάλασσα διάφορα αντικείµενα. Μπορείς να µαζέψεις τα πιο ελαφριά, 

δηλαδή αυτά που επιπλέουν;». Ειδικότερα, θα έπρεπε να κυκλώσει µόνο τα 

αντικείµενα που βρίσκονταν στην επιφάνεια της θάλασσας (ελαφριά) και όχι αυτά 

που βρίσκονταν στον πάτο της (βαριά). Ο Ε. κύκλωσε χωρίς ιδιαίτερη σκέψη τα 

αντικείµενα και άρχισε να τα καταγράφει. Μοναδική δυσκολία παρουσιάστηκε όταν 

ο µαθητής δεν γνώριζε την ονοµασία του φελλού και χρειάστηκε να του την 

κοινοποιήσουµε. Συν τοις άλλοις, για να µεταβεί ο µαθητής στη δεύτερη 

δραστηριότητα του βήµατος αυτού, έπρεπε κατ’ ουσίαν να κατανέµει σε έναν πίνακα 

τα αντικείµενα που είναι βαριά και αυτά που είναι ελαφριά διαχωρίζοντάς τα. Στο 

σηµείο αυτό οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι ούτε και σε αυτή τη δραστηριότητα 
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συνάντησε ιδιαίτερη δυσκολία και γι’ αυτό φάνηκε ικανοποιηµένος από την απόδοσή 

του.  

   Η προτελευταία διδακτική παρέµβαση (εικοστή τρίτη) πραγµατοποιήθηκε στις 

19/02/2014. Για την επίτευξη του µηνιαίου βραχυπρόθεσµου στόχου («Θυµάµαι ό,τι 

βλέπω, ακούω και φτιάχνω – Λειτουργική µνήµη») ο µαθητής κλήθηκε να ξέρει τις 

έννοιες: χοντρός - λεπτός (βήµα 3
ο
).  

   Η πρώτη λοιπόν δραστηριότητα είχε τίτλο: «∆ιάλεξε τα ζωάκια που έφαγαν πολύ το 

σαββατοκύριακο και πάχυναν!». Ειδικότερα, ο µαθητής παρατηρώντας προσεχτικά τα 

ζώα θα έπρεπε να επιλέξει εκείνα που είναι πιο χοντρά από τα υπόλοιπα και να 

καταγράψει το όνοµά τους. Ο µαθητής διασκέδασε µε τη δραστηριότητα αυτή και 

µάλιστα στην όψη των πιο παχουλών ζώων γελούσε συνεχώς. Έπειτα, η δεύτερη 

δραστηριότητα ήταν αντίστροφη από την πρώτη και καλούσε τον µαθητή να 

αναγνωρίσει τα ζώα, που επειδή πάχυναν πολύ έκαναν δίαιτα και αδυνάτισαν. 

Εξαιτίας της αγάπης που τρέφει ο Ε. προς όλα τα ζώα γενικά, οι δραστηριότητες 

αυτές τον γέµισαν µε χαρά, µε αποτέλεσµα να γελάει συνεχώς και να γράφει τα 

ονόµατα των ζώων µε υποκοριστικά (π.χ. λιονταράκι, γατάκι).  

   Η εικοστή τέταρτη και τελευταία διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε την 

Πέµπτη στις 20/02/2014. Συνεχίζοντας µε τον διδακτικό στόχο της προηγούµενης 

ηµέρας (3.3.5. Να ξέρει τις έννοιες: χοντρός - λεπτός - βήµα 4
ο
), ζητήθηκε από τον 

µαθητή να αντιστοιχίσει αντικείµενα που είναι ίδια, αλλά το ένα από αυτά είναι 

χοντρό και το άλλο λεπτό. Ειδικότερα του δίνονταν δυο λίστες αντικειµένων, όπου 

αριστερά παρουσιάζονταν µε την πιο λεπτή τους εκδοχή και δεξιά µε την πιο χοντρή 

(π.χ. λεπτό - χοντρό βάζο κ.α.). Εν συνεχεία, ο Ε. προχώρησε στη δεύτερη 

δραστηριότητα, η οποία είχε τίτλο: «Γράψε ένα ποιηµατάκι µε τις λέξεις χοντρός και 

λεπτός». Φυσικά ήταν αρκετά δύσκολο για τον µαθητή να γράψει εξ’ αρχής ένα δικό 

του ποίηµα, γι’ αυτό και του δινόταν ένα δίστιχο, όπου κατ’ ουσίαν έπρεπε να γράψει 

στη σωστή θέση τις λέξεις χοντρός και λεπτός. Επιπλέον, ο Ε. έµεινε τόσο πολύ 

ικανοποιηµένος από τη ρίµα, που είχε το ποίηµα που έγραψε και γι’ αυτό το 

επαναλάµβανε συνεχώς. Μάλιστα µετά από τόσες φορές που το είπε, το έµαθε από 

στήθους. Φυσικά, όπως κάθε φορά έτσι και στη συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση 

επιβραβεύτηκε λεκτικά («Μπράβο Ε.!»), αλλά και υλικά (µε δύο αυτοκόλλητα – 

αγαπηµένα αντικείµενα, ένα µε ένα αρκουδάκι cartoon που ονοµάζεται Winnie the 

Poo και ένα µε τον σούπερµαν) για την επιτυχή προσπάθειά του.  
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4.4. Συµπεράσµατα 

 

   Η έρευνα που παρουσιάστηκε αποτελείται ουσιαστικά από τρία µέρη: α) τη 

θεωρητική θεµελίωση της έρευνας, β) τη διεξαγωγή της έρευνας και γ) την 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων.  

   Στο πρώτο µέρος της θεωρητικής θεµελίωσης της έρευνας συµπεραίνουµε ότι η 

σηµαντική συνεισφορά του ∆ιευθυντή στο ειδικό σχολείο κρίνεται αδιαµφισβήτητη 

λόγω της ανάπτυξης ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών που ο ίδιος προωθεί κατά 

τη διάρκεια εφαρµογής των προγραµµάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Attfield & Williams, 2003). Το εκπαιδευτικό προσωπικό λοιπόν οφείλει να αλλάζει 

τις διδακτικές στρατηγικές που χρησιµοποιεί στις τάξεις, παρά τους περιορισµούς των 

εθνικών Αναλυτικών Προγραµµάτων και των συστηµάτων αξιολόγησης (Florian, 

2008). Κατ’ αυτόν τον τρόπο το Στοχευµένο, Ατοµικό, ∆οµηµένο, Ενταξιακό, 

∆ιδακτικό Πρόγραµµα Παρέµβασης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  αποτελεί ένα 

αποτελεσµατικό µοντέλο διδασκαλίας και µάθησης για τα άτοµα µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς δίνει έµφαση στην αποκατηγοριοποίηση και την 

αποηλικιοποίηση (Χρηστάκης, 2013, ∆ροσινού, 2014).  

   Η µείωση εποµένως της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς των µαθητών µε την 

ταυτόχρονη διατήρηση και γενίκευση της κατάλληλης συµπεριφοράς µετριάζει την 

αδυναµία τους να συνεργάζονται µε τα πρόσωπα του σχολικού περιβάλλοντος. Οι 

ενταξιακές διδακτικές στρατηγικές βελτιώνουν συνεπώς τη µαθησιακή και κοινωνική 

συµπεριφορά των µαθητών, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους 

τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινότητα (Kellett, 2005, Norwich, 2008, Hackett, et 

al., 2010). Παράλληλα, η διερεύνηση των προσωπικών αντιλήψεων τόσο του 

διοικητικού όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ένα Ειδικό Σχολείο κρίνεται 

ιδιαιτέρως σηµαντική για την περεταίρω ανάπτυξη των παρεχόµενων Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών και την άρση των δυσκολιών ένταξης των µαθητών. Οι 

προτάσεις της διεπιστηµονικής οµάδας, των γονέων αλλά και των ίδιων των µαθητών 

µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες συµβάλλουν στην αύξηση της συνολικής 

αποτελεσµατικότητας ολόκληρης της Ειδικής Σχολικής Μονάδας (Baker, 2009, 

Prunty, Dupont, & Mcdaid, 2012, Garner & Forbes, 2013). 

   Στο δεύτερο µέρος της διεξαγωγής της έρευνας συµπεραίνουµε ότι η έρευνα 

διεξάγεται στο διεπιστηµονικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στη 
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συγκεκριµένη εκπαιδευτική έρευνα λοιπόν πραγµατοποιείται µια ατοµική – απλή 

µελέτη περίπτωσης, καθώς προβαίνουµε σε εντατική και λεπτοµερή εξέταση ενός 

µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες, ο οποίος φοιτά στην Στ’ τάξη ενός Ειδικού 

∆ηµοτικού Σχολείου. Όσον αφορά τη µεθοδολογία λοιπόν, ακολουθήθηκε η µεικτή 

µέθοδος, η οποία αναµειγνύει την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση και βασίζεται 

στη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων (Αβραµίδης & Καλύβα, 2006).  

   Τα εργαλεία για τη συλλογή των ποιοτικών δεδοµένων αποτελούνται από Λίστες 

Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων, οι οποίες διερευνούν: α) τα επίπεδα Μαθησιακής 

Ετοιµότητας, β) τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σύµφωνα µε το Πλαίσιο του 

Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) και γ) τις Γενικές 

Μαθησιακές ∆υσκολίες. Επίσης, στα εργαλεία για τη συλλογή ποιοτικών δεδοµένων 

συγκαταλέγεται η αυτοπαρατήρηση όσο και η ετεροπαρατήρηση µε βάση το Έντυπο 

Καταγραφής της ∆ιδακτικής Αλληλεπίδρασης. Έπειτα, τρίτο εργαλείο συλλογής 

ποιοτικών δεδοµένων αποτέλεσαν οι διαφοροποιηµένες διδακτικές προσεγγίσεις µε 

βάση τους ετήσιους, µηνιαίους και εβδοµαδιαίους στόχους. Τέλος, ποιοτικά δεδοµένα 

συλλέχθηκαν και µε τη χρήση ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων 15 - 20 λεπτών σε όλους 

τους εµπλεκόµενους ενήλικες του µαθητή, στον ίδιο το µαθητή Ε. µε πολλαπλές 

αναπηρίες αλβανικής καταγωγής αλλά και τη συµµαθήτριά του Χ. µε πολλαπλές 

αναπηρίες που παρευρίσκεται στην ίδια τάξη. Κλείνοντας, ποσοτικά δεδοµένα 

συλλέχθηκαν µε τη χρήση του γραπτού ανώνυµου ερωτηµατολογίου 10 ερωτήσεων 

κλίµακας Linkert σε όλους τους εµπλεκόµενους ενήλικες µε το µαθητή. 

   Στο τρίτο µέρος της παρουσίασης των αποτελεσµάτων συµπεραίνουµε ύστερα από 

την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας ότι η πρώτη ερευνητική υπόθεση 

απορρίφθηκε καθώς οι παρεχόµενες Ειδικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες δεν συνέβαλαν 

σε µεγάλο βαθµό στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του µαθητή στη σχολική 

και τοπική κοινότητα. Ειδικότερα, µέσα από την ανάλυση των ποιοτικών 

ερευνητικών δεδοµένων (τα οποία συλλέχθηκαν µε τις ηµι - δοµηµένες συνεντεύξεις) 

συµπεραίνουµε ότι η έλλειψη αυτονοµίας αναφορικά µε την ασφαλή µετακίνηση 

στην κοινότητα και τη διεκπεραίωση αγορών δυσχεραίνει σηµαντικά την κοινωνική 

και εκπαιδευτική ένταξη του µαθητή. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η αδυναµία του 

µαθητή να συνεργαστεί µε τα πρόσωπα του σχολικού περιβάλλοντος λόγω 

εκδήλωσης λεκτικής επιθετικότητας αλλά και η αναποτελεσµατική συνεργασία 

σχολείου και οικογένειας επιτείνουν τις ενταξιακές διδακτικές στρατηγικές και 

παρεµβάσεις του εν λόγω µαθητή. Ως εκ τούτου, η αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης, η 
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εµµονή µε τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάµενα Αντικείµενα (Α.Τ.Ι.Α.), η αδυναµία 

ανάπτυξης και διατήρησης φιλικών σχέσεων, η επιλογή µοναχικών δραστηριοτήτων 

και ασχολιών τόσο στο σπίτι όσο και στην ευρύτερη τοπική κοινότητα αποτελούν 

σηµαντικούς παράγοντες που η διεπιστηµονική οµάδα λαµβάνει σοβαρά υπόψη κατά 

το σχεδιασµό και την υλοποίηση του εξατοµικευµένου προγράµµατος του µαθητή, 

χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

   Έπειτα, την απόρριψη της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης αποδεικνύουν και οι 

προτάσεις στις οποίες προέβησαν οι συµµετέχοντες µε στόχο την ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, οι προτάσεις αυτές αφορούν τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής 

για την υποστήριξη των υλοποιούµενων προγραµµάτων, την ύπαρξη συστηµατικής 

και ποιοτικής συνεργασίας σχολείου και οικογένειας µε στόχο τη συνέχιση του 

εξατοµικευµένου προγράµµατος στο σπίτι, αλλά και την ενεργή συµµετοχή του 

µαθητή στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση ανοικτών προς την κοινωνία 

προγραµµάτων. Παράλληλα, η µόνιµη παρουσία του ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε., η διαρκής επιµορφωτική κατάρτιση του προσωπικού µε 

θέµα το σχεδιασµό και την υλοποίηση εξατοµικευµένων προγραµµάτων κρίνονται 

ιδιαιτέρως επιτακτικά. 

   Παράλληλα, παραθέτοντας συνοπτικά τα αποτελέσµατα, τα οποία αναδείχτηκαν 

ύστερα από λεπτοµερή επεξεργασία των ποσοτικών ερευνητικών δεδοµένων από τα 

ερωτηµατολόγια, έχουµε τη δυνατότητα να υποστηρίξουµε ότι η πρώτη ερευνητική 

υπόθεση απορρίφθηκε. Ειδικότερα, ο Ε. δεν δύναται να αυτοεξυπηρετηθεί σε 

ικανοποιητικό βαθµό στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα (προσωπική ζωή/ 

υγιεινή) και ούτε να κυκλοφορήσει στην πόλη (πεζός ή µε τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς) χωρίς βοήθεια ή συνοδεία. Η σηµαντικότερη ωστόσο δυσκολία ένταξης 

του Ε. στη σχολική και τοπική κοινότητα έγκειται στο γεγονός ότι συµµετέχει 

ελάχιστα σε αθλητικές, µουσικές ή θεατρικές δραστηριότητες. Εντούτοις, οι 

ερωτώµενοι νιώθουν ιδιαιτέρως ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα της 

παρέµβασής τους στον Ε. καθώς απέκτησε ενδιαφέροντα/ ασχολίες στο σπίτι, στο 

σχολείο και στην κοινότητα σε ικανοποιητικό βαθµό και προτιµά σε εξίσου 

ικανοποιητικό βαθµό να συναναστρέφεται µε άλλους ανθρώπους αντί να 

αποµονώνεται.  

   Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση ότι ο ∆ιευθυντής του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου 

συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό µέσω του διοικητικού και οργανωτικού του έργου στην 
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υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του µαθητή επαληθεύθηκε µερικώς, καθώς 

συµβάλλει στην υπέρβαση αυτών των δυσκολιών µόνο µέσω του διοικητικού 

(εκχώρηση αρµοδιοτήτων, συντονισµό του ανθρώπινου δυναµικού) και όχι µέσω του 

οργανωτικού του έργου (οργάνωση του σχολικού αρχείου και τήρηση και ενηµέρωση 

των υπηρεσιακών βιβλίων του σχολείου). Μέσα λοιπόν από την ανάλυση των 

ποιοτικών δεδοµένων που προέκυψαν από τις ηµι – δοµηµένες συνεντεύξεις 

µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι όσον αφορά το οργανωτικό έργο του ∆ιευθυντή, 

παρατηρείται αδυναµία κάλυψης των βασικών λειτουργικών αναγκών της σχολικής 

µονάδας σύµφωνα µε τις απόψεις των ερωτώµενων, λόγω των ανεπαρκών 

χρηµατικών κονδυλίων. Συνεπώς, η αδυναµία κάλυψης των βασικών λειτουργικών 

αναγκών σε συνδυασµό µε την έλλειψη χώρων υλοποίησης των προγραµµάτων και 

του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού δυσχεραίνουν σηµαντικά τις ενταξιακές 

διδακτικές στρατηγικές και παρεµβάσεις στο συγκεκριµένο µαθητή µε πολλαπλές 

αναπηρίες.  

   Ωστόσο, αναφορικά µε το βαθµό εκχώρησης εξουσιών και την παροχή ευκαιριών 

ανάληψης πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των διαδικασιών ένταξης του εν λόγω 

µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες στη σχολική και τοπική κοινότητα, η εκχώρηση 

αρµοδιοτήτων πραγµατοποιείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και χαρακτηρίζεται 

από τους περισσότερους συµµετέχοντες ιδιαιτέρως δηµοκρατική. Σχετικά µε τον 

καταµερισµό του έργου και το συντονισµό του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού 

προσωπικού, ο συντονισµός του ανθρώπινου δυναµικού επιτυγχάνεται από τον εν 

λόγω ∆ιευθυντή µέσω του οργανογράµµατος και µέσω των αναλυτικά 

καταγεγραµµένων φακέλων των µαθητών. Επίσης, ο συντονισµός και η υποστήριξη 

του προσωπικού επιτυγχάνεται και κατά τη διάρκεια των συσκέψεων και των κατ’ 

ιδίαν συναντήσεων. 

   Εντούτοις, µε βάση την ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων από τα 

ερωτηµατολόγια προκύπτει ότι η δεύτερη ερευνητική υπόθεση επαληθεύθηκε πλήρως 

καθώς ο ∆ιευθυντής του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό και 

µέσω του οργανωτικού του έργου στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του Ε., 

καθώς εξασφάλισε τα απαιτούµενα υλικά και τον απαραίτητο εξοπλισµό για την 

παροχή των κατάλληλων ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον Ε. Παράλληλα,  

συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό µέσω του διοικητικού του έργου στην υπέρβαση των 

δυσκολιών ένταξης του Ε., µε το να παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 

και υπευθυνοτήτων στο χώρο του σχολείου αναφορικά µε δράσεις και προγράµµατα 
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που εµπλέκουν τον Ε.. Επίσης, συνέβαλε τα βέλτιστα στην υπέρβαση των δυσκολιών 

ένταξης τους µαθητή, µε το να καθοδηγεί και να συντονίζει το προσωπικό του 

σχολείου µε αντικείµενο τη βελτίωση των Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών που 

παρέχονται στον Ε.  

   Αυτή η αντίφαση όµως αναφορικά µε το αν ο ∆ιευθυντής µέσω του οργανωτικού 

έργου συνέβαλε στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του µαθητή µπορεί να 

επεξηγηθεί ως εξής: Από τη µια οι συµµετέχοντες δήλωσαν στις συνεντεύξεις ότι 

παρατηρείται αδυναµία κάλυψης των βασικών λειτουργικών αναγκών σε συνδυασµό 

µε την έλλειψη χώρων υλοποίησης των προγραµµάτων και του απαραίτητου 

υλικοτεχνικού εξοπλισµού. Από την άλλη, στα ερωτηµατολόγια δήλωσαν ότι ο 

∆ιευθυντής του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό µέσω του 

οργανωτικού του έργου στην υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του Ε., καθώς 

εξασφάλισε τα απαιτούµενα υλικά και τον απαραίτητο εξοπλισµό για την παροχή των 

κατάλληλων ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον Ε. Η αντίφαση αυτή επεξηγείται 

λοιπόν λόγω της αναγνώρισης των προσπαθειών που καταβάλλει ο ∆ιευθυντής για 

την υπέρβαση των δυσκολιών ένταξης του συγκεκριµένου µαθητή, µέσα στο 

γενικότερο πλαίσιο οικονοµικής δυσπραγίας που πλήττει την ειδική εκπαίδευση, η 

οποία δηλώθηκε µε την αξιολογική κλίµακα Linkert στα ερωτηµατολόγια. 

   Η τρίτη ερευνητική υπόθεση επαληθεύθηκε καθώς η βελτίωση της Λειτουργικής – 

Πρακτικής Μνήµης του µαθητή, της Συγκέντρωσης Προσοχής αλλά και της 

Ακουστικής Μνήµης κατά ένα εξάµηνο, ενισχύει την αντίληψη ότι η ενταξιακή 

διδακτική στρατηγική του ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ µειώνει την εµφάνιση της αρνητικής 

συµπεριφοράς, η απόκλιση της οποίας µειώθηκε κατά ένα εξάµηνο από τη γραµµή 

βάσης επίσης. Η εφαρµογή λοιπόν της ενταξιακής διδακτικής στρατηγικής του 

ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ συνέβαλε στη µείωση της εµφάνιση της αρνητικής συµπεριφοράς 

(µειωµένο ενδιαφέρον για µάθηµα, εξάρσεις θυµού και εκδήλωση επιθετικότητας, 

επιθυµία για έξοδο από την τάξη) ευνοώντας τη διατήρηση και τη γενίκευση της 

κατάλληλης συµπεριφοράς, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Ε. 

στο σχολείο και στην κοινότητα. Ειδικότερα, η επαλήθευση της τρίτης ερευνητικής 

υπόθεσης συνάγεται µέσα από παρουσίαση των ερευνητικών ευρηµάτων που 

προέκυψαν από τις Λίστες Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων, οι οποίες διερεύνησαν: α) 

τα επίπεδα Μαθησιακής Ετοιµότητας, β) τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

σύµφωνα µε το Πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής 

(Π.Α.Π.Ε.Α.) και γ) τις Γενικές Μαθησιακές ∆υσκολίες. Επίσης, η αυτοπαρατήρηση 
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όσο και η ετεροπαρατήρηση µε βάση το Έντυπο Καταγραφής της ∆ιδακτικής 

Αλληλεπίδρασης επιβεβαίωσε την τρίτη ερευνητική υπόθεση, όπως περιγράφηκε 

στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Τέλος, το τρίτο εργαλείο συλλογής ποιοτικών 

δεδοµένων, οι διαφοροποιηµένες διδακτικές προσεγγίσεις µε βάση τους ετήσιους, 

µηνιαίους και εβδοµαδιαίους στόχους, επιβεβαίωσε µε τη σειρά του τη συγκεκριµένη 

υπόθεση.  

   Συγκεκριµένα, η παρέµβαση βασίστηκε στα αποτελέσµατα του ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ. 

Χρειάστηκε ικανοποιητικός χρόνος προετοιµασίας και προσπάθεια για να υλοποιηθεί 

το πρόγραµµα παρέµβασης. Η παρέµβαση ήταν πολυεπίπεδη και όπως δείχνουν τα 

αποτελέσµατα, επέφερε µείωση των αποκλίσεων του µαθητή κατά ένα εξάµηνο από 

τη γραµµή βάσης τόσο στη Λειτουργική – Πρακτική µνήµη (απόκλιση τεσσάρων 

εξαµήνων αντί για πέντε εξαµήνων που καταγράφηκε στην αρχική και ενδιάµεση 

παρατήρηση), στη Συγκέντρωση Προσοχής (απόκλιση πέντε εξαµήνων αντί για έξι) 

όσο και στην Ακουστική Μνήµη (απόκλιση τριών εξαµήνων αντί των τεσσάρων). Οι 

ενταξιακές διδακτικές στρατηγικές και παρεµβάσεις απαιτούσαν ικανό χρόνο 

προετοιµασίας, ήταν εύκολες στην εφαρµογή τους και αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικές. 

   Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι καθώς η παρέµβαση αποτελούταν 

από ένα σύνολο στρατηγικών, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς ποιο 

συστατικό της παρέµβασης ήταν αυτό που επέφερε αλλαγή στη συµπεριφορά του 

µαθητή και ποιο όχι. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η παρέµβαση στα 

γεγονότα που προηγούνται της συµπεριφοράς (π.χ. χρήση των αγαπηµένων 

αντικειµένων ως πρωταγωνιστών στις στοχευµένες δραστηριότητες µαθησιακής 

ετοιµότητας και άµεση λεκτική και υλική επιβράβευση µε τα αγαπηµένα 

αντικείµενα), επέφερε άµεση µείωση της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς κατά ένα 

εξάµηνο, γιατί ακριβώς προλαµβάνει την εµφάνιση της αρνητικής συµπεριφοράς.  

   Κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος παρέµβασης έγινε φανερό, ότι η µείωση 

των αποκλίσεων των συγκεκριµένων ικανοτήτων από τη Γραµµή Βάσης συνετέλεσε 

στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του Ε. στο σχολείο, επιβεβαιώνοντας την τρίτη 

αρχική υπόθεση της έρευνας. Οι συχνές εξάρσεις θυµού και εκδηλώσεις 

επιθετικότητας απέκλειαν τον Ε. από τη συµµετοχή του στο περιβάλλον της σχολικής 

τάξης. Η δυνατότητα επιλογής του παιδιού στις καθηµερινές σχολικές 

δραστηριότητες και η ενσωµάτωση των προτιµήσεων και ενδιαφερόντων του µαθητή 

στις στοχευµένες δραστηριότητες της παρέµβασης δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις 
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για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη του µαθητή. Το γεγονός αυτό τονίζει τη 

δέσµευση των εκπαιδευτικών να αλλάξουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες της τάξης 

που συντελούν στο πρόβληµα συµπεριφοράς, έτσι ώστε οι µαθητές, να µπορούν να 

συµµετέχουν σ’ αυτή και να επωφελούνται από τις παιδαγωγικές και κοινωνικές 

εµπειρίες που παρέχονται. 

      Η παρούσα µελέτη τονίζει συνεπώς την ανάγκη της χρήσης του Στοχευµένου, 

Ατοµικού, ∆οµηµένου, Ενταξιακού, ∆ιδακτικού Προγράµµατος Παρέµβασης Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης στην περίπτωση κατάλληλης ειδικής διδακτικής 

αντιµετώπισης ενός µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες. Η εφαρµογή του ΣΑ∆ΕΠΕΑΕ 

απαιτεί τη συνεργασία της διεπιστηµονικής οµάδας και τους κατάλληλους χειρισµούς 

του ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας, ώστε όλο το προσωπικό του σχολείου να 

συλλειτουργεί προς την κατεύθυνση βελτίωσης των διαδικασιών εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής ένταξης των µαθητών µε πολλαπλές αναπηρίες και συνεπώς στη 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας ολόκληρης της σχολικής µονάδας.  

   Τα παρόντα ευρήµατα οµοιάζουν κατά πολύ µε τα αντίστοιχα προηγούµενων 

ερευνητικών µελετών, επιβεβαιώνοντας τα συµπεράσµατα. Ειδικότερα, οι 

εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία είναι ιδιαιτέρως στρεσαρισµένοι λόγω της έλλειψης 

πόρων και του ανεπαρκούς εξοπλισµού τους. Νιώθουν µάλιστα ότι δεν διαθέτουν τον 

απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό προκειµένου να διδάξουν στους µαθητές, 

ικανοποιώντας την ποικιλία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους (Williams & 

Gersch, 2004). Οι βασικότερες άλλωστε προκλήσεις που έχουν αναγνωριστεί από 

τους ∆ιευθυντές των ειδικών σχολείων είναι η σταθερή αλλαγή, η άκαµπτη σχολική 

βελτίωση, οι ανησυχίες χρηµατοδότησης, η γραφειοκρατία και η διατήρηση µιας 

ισορροπίας µεταξύ της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής (Baker, 2009). Η 

πραγµάτωση συνεπώς διεργασιών ανατροφοδότησης από όλο το προσωπικό του 

σχολείου µέσω ενδο - υπηρεσιακών συσκέψεων συντελεί στον εντοπισµό όλων 

εκείνων των θεµάτων στα οποία ο ∆ιευθυντής του ειδικού σχολείου θα εστιάσει για 

την ανάπτυξη του προσωπικού (Neil, McEwen, Carlisle, & Knipe, 2001). Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο,  τροποποιώντας ο ηγέτης τον προγραµµατισµό του σχολείου παρέχει 

εξαιρετικά θετικές εµπειρίες στους µαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες µέσα 

σε ένα ιδιαιτέρως υποστηρικτικό και ενταξιακό αξιακό πλαίσιο (Garner & Forbes, 

2013).  

   Η παραπάνω έρευνα δίνει λοιπόν µια πρακτική προσέγγιση για τη βελτίωση των 

διαδικασιών ένταξης ενός µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες και προάγει τη 
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συστηµατική και οικοσυστηµική προσέγγιση της αξιολόγησης και παρέµβασης. 

Κλείνοντας, θεωρούµε ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας θα παράσχουν ευκαιρίες για 

αναζήτηση πλαισίου και πρακτικών στον εκάστοτε ∆ιευθυντή Ειδικού ∆ηµοτικού 

Σχολείου, στον ειδικό παιδαγωγό και τη διεπιστηµονική οµάδα, δεδοµένου ότι στον 

ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο δεν υπάρχουν ανάλογα ερευνητικά δεδοµένα για 

µαθητές µε πολλαπλές αναπηρίες.  

 

4.5. Προτάσεις 

 

   Η έρευνα που παρουσιάστηκε είχε ως στόχο να διερευνήσει τις προσωπικές 

αντιλήψεις του ∆ιευθυντή καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού 

Προσωπικού µιας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

καταδεικνύοντας τη σχέση του διοικητικού και οργανωτικού έργου του ∆ιευθυντή  µε 

την ανάπτυξη των Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών που παρέχονται σε 

συγκεκριµένο µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες. Μέσα λοιπόν από την καταγραφή 

των δυσκολιών ένταξης του εν λόγω µαθητή µε πολλαπλές αναπηρίες στη σχολική 

και τοπική κοινότητα, αναδείξαµε τις προτάσεις της διεπιστηµονικής οµάδας, της 

µητέρας του µαθητή, της συµµαθήτριας Χ. αλλά και του ίδιου του µαθητή Ε., για 

βελτιωτικές µεταβολές στο γενικότερο πλαίσιο παροχής των Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Υπηρεσιών, µε στόχο την επιτυχή ένταξή του στη σχολική και τοπική κοινότητα. Mε 

την επίτευξη εποµένως της πλήρους ένταξης του µαθητή στη σχολική και τοπική 

κοινότητα, επιδιώκουµε να αυξηθεί και η συνολική αποτελεσµατικότητα της ίδιας της 

ειδικής σχολικής µονάδας.  

   Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να επισηµάνουµε µία εγγενή αδυναµία της έρευνας 

µας, καθώς η µεθοδολογία της (ατοµική µελέτη περίπτωσης), δεν την καθιστά ικανή 

να µελετήσει σε όλο του το εύρος ένα τόσο σύνθετο θέµα, όπως αυτό της σχέσης της 

οργάνωσης και της διοίκησης ενός Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου µε την ανάπτυξη των 

Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών που παρέχονται σε µαθητή µε πολλαπλές 

αναπηρίες. Η συγκεκριµένη έρευνα λόγω λοιπόν της µεθοδολογίας της, έφερε στην 

επιφάνεια κάποιες µόνο διαστάσεις και παραµέτρους του πολύπλευρου διοικητικού 

και οργανωτικού ρόλου ενός ∆ιευθυντή Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου, οι οποίες όµως 

θα µπορούσαν να αποτελέσουν αφορµή για περαιτέρω ενασχόληση µε το θέµα της 

∆ιεύθυνσης του Ειδικού Σχολείου και να αξιοποιηθούν στο σχεδιασµό νέων, πιο 



 98 

σύνθετων µεθοδολογικά, ερευνών (π.χ. διερεύνηση των απόψεων ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγµατος διοικητικού, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού 

προσωπικού, µαθητών µε πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους).   Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, δεν µπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι 

επιλέχθηκε η µεθοδολογία της µελέτης περίπτωσης. Επίσης, ένας ακόµη περιορισµός 

είναι ότι τα στοιχεία της παρατήρησης δεν τέθηκαν υπόψη και ενός δεύτερου 

αξιολογητή, προκειµένου να αντιµετωπιστούν περιπτώσεις µεροληψίας και ατελούς 

παρατήρησης από τον πρώτο παρατηρητή. 

   Συνοψίζοντας, το θέµα της Οργάνωσης και της ∆ιοίκησης ενός Ειδικού ∆ηµοτικού 

Σχολείου και η παροχή Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών σε µαθητή µε πολλαπλές 

αναπηρίες παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ένα 

υπό εξέλιξη και ανάδειξη θέµα και µάλιστα για ένα απαιτητικό θέµα, καθώς αφορά 

µία πολύπλοκη δραστηριότητα. Ειδικότερα, τη χαρακτηρίζω πολύπλοκη, αφού η 

οργάνωση και η διοίκηση ενός Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου είναι µία λειτουργία 

σύνθετη, καθώς συνίσταται σε έναν εσωτερικό πυρήνα επιταγών και σε ένα πλαίσιο 

εξωτερικών περιορισµών. Ωστόσο, µέσα στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν περιθώρια 

ατοµικών επιλογών, µε την έννοια ότι µπορεί κανείς να διαµορφώσει είτε το προφίλ 

του χαρισµατικού ηγέτη που αποσπά τη θεληµατική συνεργασία των συναδέλφων του 

είτε το προφίλ του τυπικού και απόµακρου προϊσταµένου που επιβάλλεται λόγω της 

θέσης του στους υφισταµένους του, διεκπεραιώνοντας εποµένως το ίδιο διοικητικό 

και οργανωτικό έργο εντελώς διαφορετικά, πτυχές του οποίου πιστεύουµε ότι και η 

συγκεκριµένη έρευνα ανέδειξε σε κάποιο βαθµό. 
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4.7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

4.7.1. Έντυπο καταγραφής διδακτικής αλληλεπίδρασης µε στόχο την ανάπτυξη 

της Ακουστικής Μνήµης: Η κοινωνική ιστορία το άσχηµο παπάκι (28/01/2014) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 

 

 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «Να λέει αυτό που συµβαίνει ξεχωριστά στην αρχή, στη µέση και στο τέλος µιας ιστορίας». Υπ.Ε.Π.Θ (2009 στ). ∆ραστηριότητες Μαθησιακής 

Ετοιµότητας. Βιβλιοτετράδια για το µαθητή και κάρτες. Νοητικές Ικανότητες: «Θυµάµαι ό,τι ακούω»- 3.2.7. Να συνδέει χρονικά γεγονότα που του διηγήθηκαν, σσ. 38-39.  

Μαθητής: Ε.,  Ηλικία: 13,   Σχολείο: Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο, Τάξη: Στ’,  ∆ιάγνωση:  Α) Νοητική ανεπάρκεια ή ανωριµότητα, Β) 

Σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώµατα, Γ) Προβλήµατα λόγου και οµιλίας (λαµβάνει φαρµακευτική αγωγή),     Αρ. Πρακτικής Άσκησης: 26
η
  

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Στοχευµένες δραστηριότητες µαθησιακής ετοιµότητας: 

∆ραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιµότητας. Βιβλιοτετράδια για το µαθητή 

και κάρτες. Νοητικές Ικανότητες: «Θυµάµαι ό,τι ακούω». 

 

Στοχευµένες δραστηριότητες µαθηµατικών ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων: 

Υπ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. Ταξίδι στον κόσµο της γλώσσας. Γλώσσα Β’ ∆ηµοτικού, βιβλίο µαθητή, 

τεύχος πρώτο, Ενότητα 7η: «Πώς λέµε ΟΧΙ;», κεφάλαιο: «Ο ψεύτης βοσκός», σσ. 67-68 

και τετράδιο εργασιών, ασκήσεις 9, 10 & 11, σσ. 39-40. 

 

α/α, ηµεροµηνία 
Ο µαθητής (τι λέει, τι δείχνει, τι 

γράφει, τι διαβάζει κλπ) 

Ο εκπαιδευτικός (τι λέει, τι δείχνει, τι 

γράφει, τι διαβάζει κλπ) 

Η απάντηση του µαθητή (τι λέει, τι 

δείχνει, τι γράφει, τι διαβάζει κλπ) 

Σχολιασµός και παιδαγωγικός αναστοχασµός (τι πήγε 

καλά, τι δεν πήγε, τι µπορώ να αλλάξω) 

 

28-01-2014 

 

«Γλωσσική 

ανάπτυξη» 

(1
η
 και 2

η
 διδακτική 

ώρα) 

 

 

Για την επίτευξη του σηµερινού 

στόχου ζητήθηκε από τον µαθητή  να 

διαβάσει και στη συνέχεια να ακούσει 

(http://www.infokids.gr/2013/04/to-

asximo-papaki/, διάρκεια: 04:42’’) την 

ιστορία µε «Το άσχηµο παπάκι» και να 

την διηγηθεί. 

 

 

Ο Ε. ενθουσιάστηκε όταν άκουσε 

το παραµύθι και είπε: «Θέλω να το 

ξανά ακούσω!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγώ του απάντησα: «Ωραία ιδέα! Να 

τελειώσουµε µε τις δραστηριότητες 

και αν µας µείνει χρόνος το ακούµε 

πάλι….» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο µαθητής απάντησε: «Εντάξει….» 

(το δέχτηκε, αλλά απογοητεύτηκε) 

 

 

   Συµπερασµατικά, ο Ε. είναι ένα ευαίσθητο παιδί. 

Κάθε µέρα η συµπεριφορά του µαθητή είναι 

διαφορετική και χρειάζεται αρκετή υποµονή και 

επίδειξη καλής διάθεσης και θετικών 

συναισθηµάτων προς το µέρος του. 
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4.7.2. Έντυπο καταγραφής διδακτικής αλληλεπίδρασης µε στόχο την ανάπτυξη 

της Λειτουργικής – Πρακτικής Μνήµης: Υλικά για παστίτσιο (11/02/2014) 

 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 

 

 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:  «Να ονοµάζει όσπρια, ζυµαρικά, σκόνες και υγρά». Υπ.Ε.Π.Θ (2009 στ). ∆ραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιµότητας. Βιβλιοτετράδια για το 

µαθητή και κάρτες. Νοητικές Ικανότητες: «Θυµάµαι ό,τι βλέπω, ακούω και φτιάχνω – Λειτουργική µνήµη»- 3.3.4. Να ονοµάζει όσπρια, ζυµαρικά, σκόνες και υγρά, σ. 54.  

Μαθητής: Ε.,  Ηλικία: 13,   Σχολείο: Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο, Τάξη: Στ’,  ∆ιάγνωση:  Α) Νοητική ανεπάρκεια ή ανωριµότητα, Β) 

Σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώµατα, Γ) Προβλήµατα λόγου και οµιλίας (λαµβάνει φαρµακευτική αγωγή),     Αρ. Πρακτικής Άσκησης: 34
η
  

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Στοχευµένες δραστηριότητες µαθησιακής ετοιµότητας: 

∆ραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιµότητας. Βιβλιοτετράδια για το µαθητή 

και κάρτες. Νοητικές Ικανότητες: «Θυµάµαι ό,τι βλέπω, ακούω και 

φτιάχνω – Λειτουργική µνήµη». 

 

Στοχευµένες δραστηριότητες µαθηµατικών ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων: 

Υπ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. Ταξίδι στον κόσµο της γλώσσας. Γλώσσα Β’ ∆ηµοτικού, βιβλίο µαθητή, 

τεύχος δεύτερο, Ενότητα 9
η
: «Που λες είδα…», σσ. 7-11 και τετράδιο εργασιών, ασκήσεις 

4 και 5, σσ. 53-54.  

 

α/α, ηµεροµηνία 
Ο µαθητής (τι λέει, τι δείχνει, τι 

γράφει, τι διαβάζει κλπ) 

Ο εκπαιδευτικός (τι λέει, τι δείχνει, τι 

γράφει, τι διαβάζει κλπ) 

Η απάντηση του µαθητή (τι λέει, τι 

δείχνει, τι γράφει, τι διαβάζει κλπ) 

Σχολιασµός και παιδαγωγικός αναστοχασµός (τι πήγε 

καλά, τι δεν πήγε, τι µπορώ να αλλάξω) 

 

11-02-2014 

 

«Γλωσσική 

ανάπτυξη» 

(1
η
 και 2

η
 διδακτική 

ώρα) 

 

Ο Ε. ενθουσιάστηκε µε την 

πρώτη δραστηριότητα όπου θα 

έπρεπε να ονοµατίσει τα υλικά 

που χρησιµοποιήθηκαν στη 

συνταγή του παστίτσιου, 

υποβοηθούµενος από τις εικόνες 

που του δίνονταν.   

 

«Μµ…. Παστίτσιο! Το αγαπηµένο 

µου….» 

 

 

 

 

 

 

«Σου αρέσει Ε. µου; Και εµένα µου 

αρέσει πολύ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 Χαµογέλασε….  

 

     Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε πως 

η επιλογή των υλικών-τροφίµων ως κύριων 

στοιχείων για τις δραστηριότητες ήταν επιτυχής, 

καθώς ο µαθητής φάνηκε να χαίρεται µε αποτέλεσµα 

να αυξάνεται το ενδιαφέρον του για το µάθηµα. Ο 

στόχος επιτεύχθηκε µέσα από παιγνιώδη τρόπο, 

χωρίς να προκληθούν αισθήµατα άγχους 

ολοκλήρωσης και επιτυχούς έκβασης των 

δραστηριοτήτων στον µαθητή.   
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4.7.3. Επισυναπτόµενο CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


