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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο κειέηεο εζηηάδεηαη ζην πξφβιεκα ηεο δηδαζθαιίαο δεμηνηήησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ζε καζεηή κε Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ζην 

Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ (ΓΑΓ-ΦΑ). Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα 

κειεηήζεη ηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε καζεηή ειηθίαο 

8,5 εηψλ κε απηηζκφ, ν νπνίνο παξαθνινπζεί ηάμε κέζεο βαζκίδαο ζε εηδηθφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο κε ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ελφο ηνρεπκέλνπ, Αηνκηθνχ, 

Γνκεκέλνπ, Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ). Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη κεηθηή θαη απνηειείηαη 

απφ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα. Σνλ ππξήλα ηεο νκάδαο ζηφρνπ απνηέιεζε ν 

καζεηήο κε ΓΑΓ-ΦΑ θαη ελήιηθεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπ. Ο ρξφλνο θαη ν 

ηφπνο απαζρφιεζήο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ηνπ γ’ εμακήλνπ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθά 145 ψξεο. Ζ ζπιινγή ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζα απφ ηε κεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο, ηε 

κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο, ηελ εηδηθή δηδαθηηθή θαη ζπλεληεχμεηο. Σα πνζνηηθά 

δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ ζχληνκσλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ εζεινληέο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε κε δηαθνξνπνηεκέλα θείκελα κε 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο. ηα απνηειέζκαηα, ε πξψηε ππφζεζε, ε νπνία αθνξνχζε ζην αλ 

νη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο 

κπφξεζαλ λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ην ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, απνδείρζεθε κεξηθψο. Ζ δεχηεξε ππφζεζε απνδείρζεθε 

πιήξσο, θαζψο θαηαγξάθεθε φηη νη δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε έκθαζε ηα 

αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο. Σέινο, ε ηξίηε ππφζεζε ζρεηηθά κε ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ δεμηνηήησλ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ 

καζεηή ζην ζρνιείν απνδείρζεθε πιήξσο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: απηηζκφο, ππνζηήξημε, εηδηθή δηδαθηηθή, δεμηφηεηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. 
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ABSTRACT 

 

The subject of this study focuses on the problem of teaching emotional management 

skills to a student with Pervasive Developmental Disorders in the Autism Spectrum 

(PDD-AS). The purpose of this study is to study the specific teaching variations 

offered to an 8.5-year old student with autism, who attends the middle grade of a 

special primary school. The study is conducted in the scientific field of special 

education via the design and implementation of a Targeted, Individual, Structured, 

Integrated Program for students with Special Educational Needs (TISIPfPSEN). The 

methodology used is mixed and consists of qualitative and quantitative data. The core 

target group was the student with PDD-AS and the adults who come into contact with 

him. They engaged in this during the internship of the third semester, which 

corresponds to a total of 145 hours. The qualitative data were collected by the 

methods of observation and intervention, special teaching and interviews. The 

quantitative data were collected through short questionnaires given to volunteer 

teachers and experimental intervention with differentiated texts with social stories. In 

the results, the first hypothesis, of whether special teaching differentiations with 

Learning Readiness Activities can effectively support emotional management skills, 

was partially proved. The second hypothesis was fully proved, as it was recorded that 

differentiated activities with emphasis on the student's favourite interests can enhance 

the development of cooperation skills. Finally, the third hypothesis, of whether 

differentiated activities included in TISIPfPSEN facilitate the social integration of the 

student at school, was fully proved. 

 

Keywords: autism, support, special teaching, emotional management skills. 
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ESTRATTO 

 

L’argomento della presente ricerca si focalizza sul problema dell’insegnamento delle 

competenze di organizzazione emotiva ad un alunno con Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo nello Spettro dell’Autismo (DPS-SA). Lo scopo di questa ricerca è di 

studiare le differenziazioni specifiche della didattica che vengono offerte ad un alunno 

dell’età di 8,5 anni con autismo, il quale frequenta la classe di grado medio presso la 

scuola elementare speciale. La ricerca viene svolta nel campo scientifico 

dell’istruzione e dell’insegnamento speciale con la progettazione e l’implementazione 

di un Programma Mirato, Individuale, Strutturato  di Inserimento di un’Istruzione ed 

Insegnamento Speciale per bambini con BES (MISIPISIcBES), e di Istruzione 

(MISIPISIcBES). La metodologia che venne impiegata è mista ed è composta da dati 

qualitativi e quantitativi. Il fulcro del gruppo di riferimento fu l’alunno con DPS-SA e 

gli adulti che si relazionano con lui. Il tempo ed il luogo ove vennero impegnati fu 

durante il mio praticantato del terzo semestre, il quale corrisponde ad un totale di 145 

ore. La raccolta dei dati qualitativi avvenne tramite la metodologia dell’osservazione, 

la metodologia dell’intervento, la didattica speciale e le interviste. I dati quantitativi 

vennero raccolti tramite questionari brevi provenienti da insegnanti volontari e 

dall’intervento sperimentale con testi differenziati di storie sociali. Nei risultati, la 

prima ipotesi, la quale riguardava il se le differenziazioni didattiche speciali con 

Attività di Prontezza di Apprendimento ebbero successo nel supporto della totalità 

delle competenze di organizzazione emotiva, venne confermata in parte. La seconda 

ipotesi venne confermata al completo, visto che venne registrato che le attività 

differenziate con enfasi negli interessi più cari dell’alunno possono supportare le 

competenze di collaborazione con gli altri. Infine, la terza ipotesi in relazione alla 

facilitazione delle competenze diversificate del MISIPISIcBES nell’adeguamento 

sociale dell’alunno a scuola venne completamente confermata. 

 

Parole chiave: autismo, supporto, didattica speciale, competenze di organizzazione 

emotiva. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

«…Δγώ κόλν ζησπώ ζησπώ 

Κπκαηλόκελνο όπσο ε ζάιαζζα 

Γηαξθώο πάσ θη έξρνκαη 

…Γηαηί ηόζν παξάμελνο;» 

Lao-Tzeu, ζην (Synodinou, 2007) 

 

Ο απηηζκφο είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή «αηληγκαηηθή» (Καιχβα, 2005, ζ. 

15). Ο «απφκαθξνο θαη κπζηεξηψδεο ραξαθηήξαο» ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ 

(Γξνζηλνχ & Μπαξκπαγηάλλε, 2014) εηθάδεηαη φηη ζπλαληάηαη ζε ζξχινπο θαη 

παξακχζηα απφ ην παξειζφλ, κέζα ζηα νπνία απνηππψλεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ 

αλζξψπσλ ζην ρξφλν λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Γθνλέια, 2008, ζ. 21). Οη Γξνζηλνχ & Πάζηξα (2010) 

εθθξάδνπλ ζθέςεηο γηα ηνλ απηηζκφ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε ζεκαζία ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθήο χπαξμεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο, ελψ παξνκνηάδνπλ ην 

απηηζηηθφ άηνκν κε έλα κνλαρηθφ πιαλήηε κέζα ζε έλα γαιαμία πνπ ζπκβνιίδεη ηνλ 

ίδην ηνλ απηηζκφ. Ζ πλνδηλνχ (2007, ζ. 55) ζην βηβιίν ηεο αλαθέξεη φηη ηα απηηζηηθά 

παηδηά κνηάδνπλ κε πξίγθηπεο θαη πξηγθίπηζζεο θνηκψκελα κέζα ζην θάζηξν ηνπο, γηα 

λα βγνπλ απφ ην νπνίν ρξεηάδεηαη ζπλερήο θαη επίκνλε πξνζπάζεηα θαη αγάπε. Πίζσ 

απφ ηε δηαηαξαρή απηή εγείξνληαη εξσηήκαηα γηα ηε βαζχηεξε χπαξμε ηνπ 

αλζξψπνπ, ηελ νπζία θαη ηε θχζε ηνπ σο «θνηλσληθνχ δψνπ», φπσο απηή εθθξάδεηαη 

κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ άιινλ θαη κε «ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο αλζξψπηλεο 

ζρέζεο» (πλνδηλνχ, 2007, ζ. 8). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν απηηζκφο έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα εξεπλεηέο θαη 

επηζηήκνλεο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ, ηα αίηηα, ηα δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα πνζνζηά αχμεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ππνζηήξημεο ζηα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Παξά ηα 

δηάθνξα επξήκαηα θαη ηελ πνιπθσλία ζηηο ζεσξεηηθέο απφςεηο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο, 

είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη απνηειεί κηα θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζθέςεο, ηεο θνηλσληθήο 

θαηαλφεζεο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Σα ειιείκκαηα απηά δπζθνιεχνπλ ηα 
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άηνκα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα ην θαηαλνήζνπλ, κε 

απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο πξνζαξκνγή (Υξεζηάθεο, 2011, β, ζ. 191).   

Σν δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ αιιά θαη άιιεο θχζεσο 

δπζθνιίεο κειεηά ε εηδηθή δηδαθηηθή, ε νπνία πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπνπο 

παξέκβαζεο πνπ λα ζηεξίδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνθχπηνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

ρξήζηκα γηα φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Αξθεηά κεγάιν κέξνο ησλ εξεπλψλ ζηνλ απηηζκφ δίλεη 

έκθαζε ζηα θνηλσληθά ειιείκκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ζχλαςεο δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, θάηη πνπ απνηειεί θεληξηθφ ζχκπησκά ηνπ. Δλδεηθηηθή είλαη ε έξεπλα ησλ 

Koegel, Kim, Koegel & Schwartzman (2013) πνπ κειεηά ηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε ηε ρξήζε ησλ αγαπεκέλσλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ 

Watkins, O' Reilly, Kuhn, Gevarter, Lancioni, Sigafoos & Lang (2014) ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηε κεζνιάβεζε ζπλνκήιηθσλ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ησλ Simpson & Keen (2011) ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηηο θνηλσληθέο, επηθνηλσληαθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

δεμηφηεηεο ζηνλ απηηζκφ θαη ησλ Γξνζηλνχ & Πάζηξα (2010) ζρεηηθά κε ηελ έληαμε 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζηελ νκάδα κέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο. Οη Wang & 

Spillance (2009) θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξψζνπλ φιεο ηηο ηεθκεξησκέλεο 

πξαθηηθέο παξέκβαζεο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηνλ απηηζκφ θαη νη Beighley & 

Matson (2014) παξνπζηάδνπλ κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

αλάκεζα ζην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν Diagnostic and Statistical Manual of mental 

disorders – 5
th

 edition (DSM-V) θαη ζην DSM-IV-R. Ζ αλάπηπμε θαη δηδαζθαιία ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ απνηειεί πξφθιεζε πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξνη ηξφπνη ζηελ παξέκβαζε. Παξά ην πιήζνο ησλ 

κειεηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ, νη έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ησλ 

δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

 

 

θνπηκόηεηα Έξεπλαο θαη Πεξηγξαθή ηνπ Δξεπλεηηθνύ 

Πξνβιήκαηνο 
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Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επνκέλσο, είλαη ε κειέηε ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο δηδαζθαιίαο δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ζε καζεηή κε 

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ (ΓΑΓ-ΦΑ). Σν ζέκα 

ηεο εζηηάδεηαη ζηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε καζεηή 

ειηθίαο 8,5 εηψλ κε απηηζκφ πνπ παξαθνινπζεί ηάμε κέζεο βαζκίδαο ζε εηδηθφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ δηδαθηηθή ππνζηήξημε ζην καζεηή παξέρεηαη κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. ην πξφγξακκα 

αμηνπνηνχληαη κηα ζεηξά κεζφδσλ θαη ηερληθψλ φπσο νη δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο, ηα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή θαη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο, ε 

κεζνιάβεζε ζπλνκήιηθνπ ζπκκαζεηή ζηηο παξεκβάζεηο, ε ρξήζε ακνηβψλ, 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πιηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ. 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ζηελ εηδηθή αγσγή 

θαη εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ρσξίδεηαη ζην 

ππνθεθάιαην γηα ηνλ απηηζκφ, ηα κνληέια ππεξεζηψλ παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο 

εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη ηελ εηδηθή δηδαθηηθή κε έκθαζε ηηο δεμηφηεηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία 

ηεο έξεπλαο ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Σέινο, ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαη ε επαιήζεπζε ή κε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

Θεσξεηηθή Θεκειίσζε θαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

 

 

1.1.Απηηζκόο 

 

Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην πξφβιεκα ηνπ απηηζκνχ επηρεηξεί λα απνζαθελίζεη ηελ 

έλλνηα θαη ηνλ φξν ηνπ Αθεηεξία ηεο αλαδξνκήο απηήο απνηειεί ε αξραία ιέμε 

«ίδηνο» πνπ ζεκαίλεη «απηφο πνπ αλήθεη εμνινθιήξνπ ζε θάηη». Παξάγσγα ηεο ιέμεο 

απηήο είλαη ν ηδηψηεο θαη ην ηδίσκα. Χο ηδίσκα νξίδνληαλ ην 16
ν
 αηψλα ηα κέζα 

έθθξαζεο κηαο θνηλφηεηαο, φπσο αληηζηνηρνχζαλ ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο. Ο ηδηψηεο 

ήηαλ εθείλνο πνπ δελ επηθνηλσλνχζε κε ηνλ άιινλ θαη δελ εθθξαδφηαλ κέζα ζε 

απηήλ, κε ζπλέπεηα λα δεη σο μέλνο, θνηλσληθά απνκνλσκέλνο ζηνλ εαπηφ ηνπ. Απφ 

ηηο ιέμεηο απηέο πξνέθπςε ε ιέμε «ειίζηνο» (idiot) κε ηε ζεκαζία ηεο ζηέξεζεο 

εμππλάδαο. Αξγφηεξα εμειίρζεθε ζηε ιέμε «ηδησηεία» πνπ ραξαθηήξηδε ηελ 

πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζηε ιέμε «ειηζηφηεηα» πνπ αθνξνχζε ζε φιεο ηηο 

παζήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ έιιεηςε επηθνηλσλίαο (πλνδηλνχ, 2007, ζζ. 39-51). 

Κξίζηκε ζηηγκή ζηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ φξνπ ηνπ απηηζκνχ ζηάζεθε ε 

αλαθάιπςε ηνπ παηδηνχ-αγξίκη ηνπ Aveyron ζην δάζνο, ε νπνία έζεζε 

πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληνγέλεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο αλζξψπηλεο επαθήο (πλνδηλνχ, 2007, ζ. 45). εκαληηθφ ζηαζκφ 

απνηέιεζε, επίζεο, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «απηηζκφο» ζηελ ςπρηαηξηθή γηα πξψηε θνξά 

απφ ηνλ Bleuler ην 1911, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ σο 

ζχκπησκα ζηε ζρηδνθξέλεηα (πλνδηλνχ, 2007, ζ. 47· Υξεζηάθεο, 2011, β, ζ. 192). 

Δηθάδεηαη φηη πξνήιζε απφ ηε ζπλαίξεζε ηεο ιέμεο «απηφ-εξσηηζκφο», κε ηελ έλλνηα 

ηεο επηζηξνθήο ηεο νξκήο πξνο ηνλ εαπηφ θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ έμσ 

πξαγκαηηθφηεηα (πλνδηλνχ, 2007, ζ. 48). 

Ζ παξαηήξεζε θαη κειέηε ησλ παηδηψλ πνπ άιινηε ραξαθηεξίδνληαλ σο ηδηψηεο, 

λνεηηθά ή πλεπκαηηθά θαζπζηεξεκέλα ή ζρηδνθξελή, νδήγεζε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

πσο ππάξρεη κηα νκάδα παηδηψλ πνπ δελ αλήθεη ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο, ηα παηδηά κε απηηζκφ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηή ζπκπίπηεη ρξνλνινγηθά 

κε ηελ εκθάληζε ηεο ςπραλάιπζεο (πλνδηλνχ, 2007, ζ. 47· Thompson, 2013). Σν 

1943, γηα πξψηε θνξά ν Leo Kanner ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «απηηζκφο» γηα λα 
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πεξηγξάςεη απηή ηελ νκάδα παηδηψλ, κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηελ 

αδπλακία ζχλαςεο ζρέζεσλ κε ηα πξφζσπα, ηελ απνκφλσζε, ηελ εκκνλή κε ηελ 

νκνηνκνξθία θαη ηηο επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ηε θησρή αλάπηπμε ζηνλ 

ηνκέα ηεο γιψζζαο θαη ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ηεο ξνπηίλαο (πλνδηλνχ, 2007, 

ζ. 49-51· Υξεζηάθεο, 2011, β, ζ. 193). Ολφκαζε ηε δηαηαξαρή «πξψηκν βξεθηθφ 

απηηζκφ» θαη ε πεξηγξαθή ηνπ απνηέιεζε ηε βάζε ηεο ςπρνγελνχο ζεσξίαο γηα ηνλ 

απηηζκφ (Γξνζηλνχ & Πάζηξα, 2010· Thompson, 2013). Σελ ίδηα επνρή, ην 1944, 

έλαο αθφκε ςπρίαηξνο, ν Hans Asperger, κειέηεζε κηα νκάδα παηδηψλ κε θνηλσληθά 

ειιείκκαηα θαη ζηεξεφηππα ελδηαθέξνληα (Γξνζηλνχ & Πάζηξα, 2010). 

Έθηνηε έσο θαη ηε δεθαεηία 1960 ν απηηζκφο ζεσξνχληαλ κηα δηαηαξαρή κε 

ςπρνινγηθά αίηηα, άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ ςπρξή ζηάζε 

ηεο κεηέξαο, ελψ νη έξεπλεο ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο (Γξνζηλνχ, 2009· Park & 

Chitiyo, 2011· Thompson, 2013). Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 νη έξεπλεο άξρηζαλ 

ζηαδηαθά λα ππνζηεξίδνπλ πσο ηα άηνκα κε απηηζκφ κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ κε ηηο 

θαηάιιειεο καζεζηαθέο κεζφδνπο, σζηφζν κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970-1980, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά εθπαηδεχνληαλ ζε ηάμεηο δεκνζίσλ ηδξπκάησλ κε καζεηέο πνπ 

παξνπζίαδαλ λνεηηθέο ή ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπεξίεο (Thompson, 2013). Πάλησο, σο 

θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 απνξξίθζεθε θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ε άπνςε φηη ν 

απηηζκφο νθείιεηαη ζηελ απνξξηπηηθή ζηάζε ηεο κεηέξαο ή ησλ γνλέσλ (Γξνζηλνχ, 

2009). 

Σνλ 20
ν
 αηψλα νη κειέηεο γηα ηνλ απηηζκφ άξρηζαλ λα εληαηηθνπνηνχληαη δίλνληαο 

κηα πην ζαθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Με βάζε ηηο θαηαγξαθέο ηνπ 

Thompson (2013), ραξαθηεξηζηηθέο ηεο πεξηφδνπ απηήο ήηαλ εθείλε ησλ Schopler, 

Reichler & Renner (1986) ζρεηηθά κε ηελ θιίκαθα παηδηθνχ απηηζκνχ (Childhood 

Autism Rating Scale-CARS), ησλ Baron-Cohen, Allen & Gillberg (1992) γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ απηηζκνχ ζε παηδηά 18 κελψλ κε ην εξγαιείν CHAT, ησλ Bondy & 

Frost (1994) νη νπνίνη πεξηέγξαςαλ γηα πξψηε θνξά ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κέζσ 

εηθφλσλ-PECS θαη ησλ Rogers, Hall, Osaki, Reaven & Herbison (2000) νη νπνίνη 

αλέιπζαλ κηα εληαμηαθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. Σν 2004 παξαηεξήζεθε ξαγδαία αχμεζε ησλ εξεπλψλ. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ήηαλ ε πξψηε θαηαλνεηή πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο 

TEACCH γηα παηδηά κε απηηζκφ απφ ηνπο Gary, Mesibov, Shea & Schopler (2004), ε 

κειέηε ηνπ Rutter (2005) πάλσ ζηηο αιιαγέο θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

γλψζε γηα ηνλ απηηζκφ κέζα ζην ρξφλν θαη ε κειέηε ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο ζηνλ 
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απηηζκφ απφ ηα δχν έηε ησλ Wetherby & Woods (2006) θαη ησλ Remington, 

Hastings, Kovshoff, Espinosa & Jahr (2007) (Thompson, 2013). Πιένλ, ηνλ 21
ν
 

αηψλα κε ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο γίλεηαη ιφγνο γηα λεπξνβηνινγηθέο βάζεηο ζηνλ 

απηηζκφ θαη νη κειέηεο εζηηάδνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ (Γξνζηλνχ, 2009· 

Peters & Forlin, 2011). Οη έξεπλεο ζπλερίδνληαη πξνζζέηνληαο λέα δεδνκέλα γηα ηε 

δηαηαξαρή, ελψ πνιιά αθφκε εξσηήκαηα είλαη ππφ δηεξεχλεζε. Με ηε ζεψξεζε ηνπ 

απηηζκνχ σο κηα αληηκεησπίζηκε θαηάζηαζε, ηελ απφδνζε ηεο βάζεο ηνπ ζηελ 

εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία θαη ηα ηερλνινγηθά πιενλεθηήκαηα, ην κέιινλ 

πξνβιέπεηαη πνιιά ππνζρφκελν (Thompson, 2013). 

 

Σα άηνκα κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ κηα επξεία πνηθηιία δπζθνιηψλ θαη 

ζπκπησκάησλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

Δμαηηίαο ησλ δηάρπησλ δπζθνιηψλ ζηελ αλάπηπμε, είλαη δχζθνιν λα απνδνζεί έλαο 

κφλν νξηζκφο. Ζ δπζθνιία απηή πεξηγξάθεηαη κέζα απφ ηνλ φξν Γηάρπηεο 

Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ (ΓΑΓ-ΦΑ) ν νπνίνο ηείλεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαληη ηνπ απηηζκνχ (Γξνζηλνχ, 2001· 

Υξεζηάθεο, 2011, β, ζ. 190-191).  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πιήζνο επαγγεικαηηψλ θαη επηζηεκφλσλ πξνζπαζνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηνλ απηηζκφ κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα, ελψ πνιιά 

άηνκα κε πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζκφ έρνπλ πεξηγξάςεη πψο ηνλ βηψλνπλ. 

Πνιιά απφ απηά ηα άηνκα αλαθέξνπλ πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

χπαξμεο θαη ζθέςεο, κηα απφζπαζε απφ ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, κηα 

δηαηαξαρή ζηελ αλάπηπμε κε ειαηηψκαηα ζηελ επεμεξγαζία ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ (Γθνλέια, 2008, ζζ. 25-26). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξηγξαθή πνπ 

παξαηίζεηαη ζην βηβιίν ηεο Faherty, ζηε κειέηε ησλ Γξνζηλνχ & Πάζηξα (2010), ε 

νπνία αλαθέξεη «…Μνπ είλαη επράξηζην λα θάλσ ηελ ίδηα εξψηεζε μαλά, ζέισ λα 

αθνχσ αλ ε απάληεζε είλαη ε ίδηα φπσο θαη πξηλ. Νηψζσ αλαζηαησκέλνο, αλήζπρνο ή 

ζπκσκέλνο φηαλ ζπκβαίλνπλ πνιιά πξάγκαηα ηελ ίδηα ζηηγκή, ιέσ ιέμεηο θαη ήρνπο 

πνπ κνπ αξέζνπλ νξηζκέλεο θνξέο, θνβάκαη φηαλ δελ μέξσ ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί. 

Μπνξεί λα θιάςσ, κπνξεί λα θσλάμσ. Μπνξεί λα είκαη πνιχ ήζπρνο. Θα ήζεια λα 

κπνξνχζα λα είκαη κφλνο κνπ θάπνπ ήζπρα…». 

χκθσλα κε ηε πλνδηλνχ (2007), ν απηηζκφο είλαη κηα θαηάζηαζε κε βηνινγηθέο 

ή λεπξνινγηθέο θαη ςπρηθέο πξννπηηθέο, απφ ηηο νπνίεο φπνηα θη αλ ηίζεηαη σο 

πξσηαξρηθή αηηία, ε ζπλέπεηα είλαη ε αδπλακία ελζσκάησζεο ηεο εηζθνξάο ηνπ 
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πεξηβάιινληνο (ζζ. 26-27). Πεξηγξάθνληαο ην παηδί κε απηηζκφ θάλεη ιφγν γηα 

απηηζηηθή άκπλα απέλαληη ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, γηα κε ειέγμηκεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, γηα αδπλακία ζηελ ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε πνιιψλ 

εξεζηζκάησλ θαη απνθπγή ησλ πξνζψπσλ θαη ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο, γηα 

ζηεξενηππίεο σο έλαλ ηξφπν εθθφξηηζεο ηεο ζπζζσξεπκέλεο ελέξγεηαο θαη ηδηαίηεξεο 

πξνηηκήζεηο ζε αληηθείκελα θαη ζηνηρεία ηεο θχζεο (πλνδηλνχ, 2007, ζζ. 12, 31). Ο 

Υξεζηάθεο (2011, β) ραξαθηεξίδεη ηνλ απηηζκφ σο κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ 

ζπλνδεχεη ην άηνκν ζε φιε ηε δσή ηνπ, κε θπξηφηεξε κνξθή εθδήισζεο ηελ 

εζσζηξέθεηα, ηελ αδπλακία επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε 

δπζθνιία ζηε ζθέςε θαη ηε ζχλαςε θνηλσληθήο ζρέζεο (ζ. 191). ην βηβιίν ηνπ 

αλαθέξεηαη επίζεο πσο ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Απηηζκνχ ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο 

(2001) θάλεη ιφγν γηα λεπξναλαπηπμηαθή αλαπεξία ε νπνία έρεη επίδξαζε ζε φιεο ηηο 

αηζζήζεηο ησλ αηφκσλ, φπσο ε φξαζε, αθνή, φζθξεζε θαη αθή. χκθσλα κε ηνλ 

Ακεξηθάληθν Νφκν 105-17 ην 1997, ν απηηζκφο είλαη «κηα αλαπηπμηαθή δπζθνιία, ε 

νπνία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, ε νπνία ζπρλά εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ θαη 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή παξνπζία ηνπ παηδηνχ» (Υξεζηάθεο, 2011, β, 

ζζ. 191-192). 

Γηάθνξεο έξεπλεο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, πνπ γίλνληαη πάλσ ζηνλ απηηζκφ 

θαηαιήγνπλ θη εθείλεο ζε νξηζκνχο νη νπνίνη, κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ 

νπηηθή κε ηελ νπνία ηνλ πξνζδηνξίδνπλ, σζηφζν ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα 

θχζε δπζθνιηψλ. Οη Peters & Forlin (2011), ζηε κειέηε ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

λεπξνεπηζηήκε θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε, θαηαιήγνπλ φηη ν απηηζκφο 

είλαη κηα ηζφβηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζην 1% ηνπ 

πιεζπζκνχ. χκθσλα κε απηνχο, ζηα παηδηά κε δηάγλσζε ΓΑΓ-ΦΑ ε εγθεθαιηθή 

ιεηηνπξγία εκθαλίδεηαη λα έρεη κηα απνθιίλνπζα ηξνρηά αλάπηπμεο ε νπνία νδεγεί 

ζηελ απνδηνξγάλσζε ησλ εγθεθαιηθψλ ζπλάςεσλ. Οη Beighley & Matson (2014) 

ππνζηεξίδνπλ πσο νη ΓΑΓ-ΦΑ είλαη κηα λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε 

πξσηαξρηθφ ζχκπησκα ηα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε απφ ηελ 

πξψηκε αλάπηπμε έσο ηελ ελειηθίσζε, ηηο αλεπάξθεηεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

παξνπζία πεξηνξηζκέλσλ επαλαιακβαλφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη Barton, Lawrence 

& Deurloo (2011), ζηελ έξεπλά ηνπο γηα ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ παξεκβάζεσλ, 

ζπκθσλνχλ κε ηα ζπκπηψκαηα απηά θαη ηνλίδνπλ πσο αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ 

εμαηνκηθεπκέλα κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ αθαδεκατθή επηηπρία θαη ηελ απηφλνκε 
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ιεηηνπξγηθφηεηα. Έλαο, αθφκε νξηζκφο εξγαζίαο, βαζίζηεθε ζηελ ηξηάδα δπζθνιηψλ 

ηεο L. Wing θαη ζπκπεξηιακβάλεη (α) ηα ειιείκκαηα ζηελ επηθνηλσλία, (β) ηα 

ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθφηεηα θαη (γ) ηα ειιείκκαηα ζηελ θαληαζία (Γξνζηλνχ, 

2001· Jordan, 2000, ζζ. 20-22).  

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

βηνινγηθέο εμεηάζεηο θη έηζη ε δηάγλσζή ηνπ δελ απνηειεί εχθνιε δηαδηθαζία,. Αθφκε 

θαη γηα ηνπο έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο απνηειεί πξφθιεζε ν δηαρσξηζκφο ηνπ απφ 

άιιεο δηαηαξαρέο ή θιηληθέο θαηαζηάζεηο (Γθνλέια, 2008, ζ. 45· πξηνπνχινπ-

Γειιή, Καζίκνπ & Σζίθνπια, 2015· Thompson, 2013), φπσο είλαη νη αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο, ε ππεξθηλεηηθφηεηα, νη δπζθνιίεο ζην ιφγν θαη ηε γιψζζα θαη ε 

ςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή (Thompson, 2013). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαγλσζηηθή αμηνπηζηία είλαη απαξαίηεην, 

ζχκθσλα κε ηνλ Thompson (2013), νη αμηνινγεηέο λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θαη 

επαξθή εθπαίδεπζε, ελψ ν Υξεζηάθεο (2011, β, ζ. 203) θαη νη πξηνπνχινπ-Γειιή et 

al. (2015) επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο κηαο πνιπεπηζηεκνληθήο νκάδαο 

αμηνιφγεζεο ε νπνία ζα πξνηείλεη ζηε ζπλέρεηα θαη έλα ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα 

παξέκβαζεο. Γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηε δηάγλσζε, ζα πξέπεη απηή λα 

γίλεηαη κεηά ην 4
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ φηαλ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί ηα 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα, ελψ νη εηδηθνί κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ θαη ζε θάπνηεο πξψηεο 

ελδείμεηο κεηά ηελ ειηθία ησλ 2, εθφζνλ ηα απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη έληνλα 

θαη επδηάθξηηα ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπο (Υξεζηάθεο, 2011, β, ζζ. 202-203). Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηάγλσζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ην θαηά 

πφζν έγθαηξε είλαη. Ζ θαηαλφεζή ηεο είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο ζε φπνηνλ αζρνιείηαη 

κε ηελ εθπαίδεπζε ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ θαηαλννχληαη νη 

δπζθνιίεο ηνπ θαη ζρεδηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξνζαξκνζκέλν ζε 

απηέο (Jordan, 2000, ζ. 29). Αθφκε, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξά ηα φπνηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, θάζε παηδί είλαη μερσξηζηφ, δηαθνξεηηθφ απφ ηα ππφινηπα θαη 

νξγαλψλεη κε δηθφ ηνπ ηξφπν ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (Jordan, 2000, ζ. 29· 

πλνδηλνχ, 2007, ζ. 38). Γηα ην ιφγν απηφ, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε δηάγλσζε 

απαηηείηαη πξνζεθηηθή παξαηήξεζε (Jordan, 2000, ζ. 29). 

Σν ζεκείν αθεηεξίαο γηα ηελ θιηληθή δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ απνηέιεζε ε 

πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απφ ην Leo Kanner ην 1943, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα, ην 1944, αθνινχζεζε απφ ην Hans Asperger ε πεξηγξαθή παξφκνησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ζε κηα νκάδα παηδηψλ κε πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο. Απφ ηφηε έσο θαη ηε δεθαεηία 1960 ιίγνη ςπρνιφγνη ήηαλ εθείλνη νη 

νπνίνη κπνξνχζαλ λα δηαγλψζνπλ ηνλ απηηζκφ. Σν 1963, ν Creak πξφηεηλε κηα ζθάια 

κε 9 ζεκεία θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζπκπησκάησλ, απφ ηα νπνία έλα παηδί ζα έπξεπε 

λα εκθαλίδεη ην ειάρηζην 7 γηα λα δηαγλσζζεί κε απηηζκφ (Thompson, 2013). Σηο 

δεθαεηίεο απηέο επηθξαηνχζε έλα θιίκα αζάθεηαο, ζχγρπζεο θαη επηθπιάμεσλ γηα ηε 

θχζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηε δηάγλσζε (Jordan & Powel, 2001, α, ζ. 25). 

εκαληηθφ ζηαζκφ απνηέιεζε ν νξηζκφο κηαο ηξηάδαο ζπκπησκάησλ απφ ηε L. Wing 

θαη ηε J. Gould ηα νπνία απνηέιεζαλ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηνλ απηηζκφ θαη 

αθνξνχζαλ δπζθνιίεο (1) ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, (2) ζηε γιψζζα θαη ηελ επηθνηλσλία 

θαη (3) ηε ζθέςε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε θαληαζία (Γξνζηλνχ, 2009, 2001· Jordan & 

Powel, 2001, α, ζζ. 25-27). Έλα αθφκε θξηηήξην απνηέιεζε ν Καηάινγνο Δθηίκεζεο 

γηα απηηζηηθά άηνκα παηδηθήο ειηθίαο (Check List for Autism in Toddlers - CHAT) 

ηνπ Baron Cohen ην 1996, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηξία ραξαθηεξηζηηθά-θιεηδηά 

πνπ ζηεξνχληαη ηα παηδηά κε απηηζκφ ειηθίαο 18 κελψλ ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο 

θαη ηελ αλαγλψξηζε (Υξεζηάθεο, 2011, β, ζ. 203). 

Ζ θιηληθή δηάγλσζε θαζνξίζηεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο 

(Π.Ο.Τ.) (International Classification Diseases - ICD) κε πην πξφζθαην ην ICD-10 ην 

2007 θαη ην Γηαγλσζηηθφ ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο 

Έλσζεο (Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association - 

DSM) (Thompson, 2013), ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζηελ ηξηάδα δηαηαξαρψλ ηεο L. Wing 

(Jordan & Powel, 2001, α, ζζ. 27-28). Σα DSM δίλνπλ ζηνλ απηηζκφ ηελ πεξηγξαθή 

κηαο επξχηεξεο θαηεγνξίαο γεληθεπκέλσλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ (Γξνζηλνχ, 

2009) κε επξέσο δηαδεδνκέλα ζηε ρξήζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ην DSM-IV ην 1994 

θαη ην DSM-V ην 2013 (Thompson, 2013). Ζ έθδνζε ηνπ DSM-V πξνθάιεζε 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη αληηδξάζεηο θαζψο εηζήγαγε αιιαγέο ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε 

ηνπ απηηζκνχ. Οη βαζηθέο αιιαγέο είλαη: (1) ηα 3 θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απηηζκνχ έγηλαλ 2 χζηεξα απφ ελζσκάησζε ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

δπζθνιηψλ ζε κηα εληαία θαηεγνξία, (2) ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

πξέπεη λα πιεξνχληαη 3 ζπκπηψκαηα, ελψ ζηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ππήξραλ 

πεξηζζφηεξα ηα νπνία δηέθεξαλ απφ άηνκν ζε άηνκν θαη (3) ζηε δεχηεξε θαηεγνξία 

ζπκπησκάησλ εληάρζεθαλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αηζζεηεξηαθφ 

ζχζηεκα (Beighley & Matson, 2014). 
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Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζύκθσλα κε ην DSM-V 

 

χκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο 

έλσζεο - 5
ε
 έθδνζε (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders-5

th
 edition, 

DSM-5) (2013), ηα θξηηήξηα γηα ηνλ απηηζκφ παξνπζηάδνληαη σο εμήο: 

 

Γηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ  (Κσδ. 299.00, F84.0) 

A. Δπίκνλα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ πνιιαπιψλ πιαηζίσλ, φπσο εθδειψλνληαη απφ ηα αθφινπζα, επί ηνπ 

παξφληνο ή απφ ην παξειζφλ (ηα παξαδείγκαηα είλαη επεμεγεκαηηθά, φρη 

θαζνξηζηηθά):  

1. Διιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή-ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα, πνπ θπκαίλνληαη, γηα 

παξάδεηγκα, απφ κε θπζηνινγηθή θνηλσληθή πξνζέγγηζε θαη απνηπρία ζηε 

θπζηνινγηθή εκπξφο θαη πίζσ ζπλνκηιία· ζε κεησκέλε αληαιιαγή ελδηαθεξφλησλ, 

ζπλαηζζεκάησλ θαη επηξξνήο· ζε απνηπρία λα θηλήζεη ην άηνκν ή λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

2. Διιείςεηο ζε κε ιεθηηθέο επηθνηλσληαθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, πνπ θπκαίλνληαη, γηα παξάδεηγκα, απφ θησρή 

νινθιήξσζε ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο· ζε αλσκαιίεο ζηε βιεκκαηηθή 

επαθή θαη ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ή ειιείκκαηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ησλ 

ρεηξνλνκηψλ· ζε κηα παληειή έιιεηςε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. 

3. Διιείκκαηα ζηελ αλάπηπμε, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ, πνπ 

θπκαίλνληαη, γηα παξάδεηγκα, απφ δπζθνιίεο ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ηαηξηάδνπλ ζε πνηθίια θνηλσληθά πεξηβάιινληα· ζε δπζθνιίεο φζνλ αθνξά λα 

κνηξαζηνχλ ζην παηρλίδη θαληαζίαο ή λα θάλνπλ θίινπο· ζε απνπζία ελδηαθέξνληνο 

γηα ζπλνκειίθνπο. 

Καζνξηζκφο ηεο ηξέρνπζαο ζνβαξφηεηαο: 

Ζ ζνβαξφηεηα βαζίδεηαη ζε βιάβεο ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη ζε πεξηνξηζκέλα, 

επαλαιεπηηθά κνηίβα ζπκπεξηθνξάο. 

 

Β. Πεξηνξηζκέλα, επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο, ελδηαθεξφλησλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο θαλεξψλνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα αθφινπζα, επί ηνπ 

παξφληνο ή απφ ην παξειζφλ: 
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1. ηεξενηππίεο ή επαλάιεςε ζε κεραληθέο θηλήζεηο, ρξήζε αληηθεηκέλσλ ή ηνπ 

ιφγνπ (π.ρ. απιέο κεραληζηηθέο ζηεξενηππίεο, επζπγξάκκηζε παηρληδηψλ ή ξίςε 

αληηθεηκέλσλ, ερνιαιία, ηδηνζπγθξαζηαθέο θξάζεηο). 

2. Δπηκνλή ζηελ νκνηφηεηα, άθακπηε πξνζθφιιεζε ζε ξνπηίλεο, ή ηειεηνπξγηθά 

κνηίβα ιεθηηθήο ή κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. έληνλε δπζθνξία ζε κηθξέο 

αιιαγέο, δπζθνιίεο κε ηηο κεηαβάζεηο, άθακπηνο ηξφπνο ζθέςεο, ηειεηνπξγίεο 

ραηξεηηζκνχ, αλάγθε λα αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο δηαδξνκέο ή λα ηξψλε ην ίδην θαγεηφ 

θάζε κέξα). 

3. Δμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα, ζηαζεξνπνηεκέλα ελδηαθέξνληα πνπ είλαη κε 

θπζηνινγηθά σο πξνο ηελ έληαζε ή ηελ εζηίαζε (π.ρ. ηζρπξή πξνζθφιιεζε ή 

ελαζρφιεζε κε αζπλήζηζηα αληηθείκελα, ππεξβνιηθά νξηνζεηεκέλα ή επίκνλα 

ελδηαθέξνληα). 

4. Τπεξ- ή  ππναληηδξαζηηθφηεηα ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ή αζπλήζηζην 

ελδηαθέξνλ ζε αηζζεηεξηαθέο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. εκθαλήο αδηαθνξία 

ζηνλ πφλν/ζεξκνθξαζία, άκεζε απφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ήρνπο ή πθέο, 

ππεξβνιηθή κπξσδηά ή άγγηγκα αληηθεηκέλσλ, νπηηθή γνεηεία κε ηα θψηα ή ηελ 

θίλεζε). 

Καζνξηζκφο ηεο ηξέρνπζαο ζνβαξφηεηαο: 

Ζ ζνβαξφηεηα βαζίδεηαη ζε βιάβεο ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη ζε πεξηνξηζκέλα, 

επαλαιεπηηθά κνηίβα ζπκπεξηθνξάο. 

 

Γ. Σα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα είλαη παξφληα ζηελ πξψηκε αλαπηπμηαθή πεξίνδν (αιιά 

κπνξεί λα κελ εθδεισζνχλ πιήξσο κέρξη νη θνηλσληθέο απαηηήζεηο λα μεπεξάζνπλ ηηο 

πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο, ή λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε ζηξαηεγηθέο πνπ ην άηνκν 

ζα έρεη κάζεη αξγφηεξα ζηε δσή ηνπ). 

 

Γ. Σα ζπκπηψκαηα πξνθαινχλ θιηληθά ζεκαληηθή έθπησζε ζηνλ θνηλσληθφ, 

επαγγεικαηηθφ, ή άιινπο ζεκαληηθνχο ηνκείο ησλ ηξερνπζψλ ιεηηνπξγηψλ. 

 

Δ. Απηέο νη δηαηαξαρέο δελ εμεγνχληαη θαιχηεξα κε δηαλνεηηθή αλαπεξία (λνεηηθή 

δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο) ή ηελ παγθφζκηα αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε. Ζ λνεηηθή 

αλαπεξία θαη ε δηαηαξαρή ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζπρλά ζπλππάξρνπλ· γηα λα 

γίλνπλ δηαγλψζεηο ζπλ-λνζεξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη 

ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, ε θνηλσληθή επηθνηλσλία πξέπεη λα είλαη θάησ απφ ην 
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πξνζδνθψκελν γηα ην γεληθφ αλαπηπμηαθφ επίπεδν. (American Psychiatric 

Association, 2013) 

 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1960 έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ν απηηζκφο ζεσξνχληαλ 

πσο είρε ςπρνινγηθή αηηηνινγία (Γξνζηλνχ, 2009· πλνδηλνχ, 2007, ζζ. 9-17) κε 

έκθαζε ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηε κεηέξα (πλνδηλνχ, 2007, ζζ. 11, 19· 

Υξεζηάθεο, 2011, β, ζ. 195). Κπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη κεηά, άξρηζε λα 

δηεμάγεηαη πιήζνο εξεπλψλ γηα ηελ αλεχξεζε ησλ αηηηψλ ηνπ κε πνιιαπινχο 

εξεπλεηηθνχο άμνλεο, φπσο είλαη νη γελεηηθνί παξάγνληεο, εγθεθαιηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, αλνζνπνηεηηθέο αλσκαιίεο, πεξηβαιινληηθέο πξνζιήςεηο ηνπ 

εκβξχνπ ζηε κήηξα, λεπξνινγηθά αίηηα, ηνγελείο κνιχλζεηο ηεο κεηέξαο θαηά ηελ 

θχεζε, ειιείςεηο ζε έλδπκα, βηηακίλεο θαη κέηαιια, έθζεζε ζε νξηζκέλεο ρεκηθέο 

νπζίεο, αληηβηψζεηο θαη εκβφιηα θαη ε θιεξνλνκηθφηεηα (Γθνλέια, 2008, ζζ. 53-54· 

Καιχβα, 2005, ζζ. 19-25 ). Παξά ηηο κειέηεο, σζηφζν, δελ κπνξεί αθφκε λα δνζεί 

απάληεζε ζρεηηθά κε ηελ αηηία ηνπ απηηζκνχ. Σα αίηηα, φπσο θαίλεηαη, είλαη 

πνιπδηάζηαηα (Καιχβα, 2005, ζ. 19) θαη ην πην πηζαλφ είλαη λα νθείιεηαη ζε έλα 

ζπλδπαζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ, νη δηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη αθφκε ππφ 

δηεξεχλεζε (Jordan & Powel, 2001, α, ζ. 28· Καιχβα, 2005, ζζ. 20-21 · Υξεζηάθεο, 

2011, β, ζ. 196). Αθφκε, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη φπνηεο 

επηδξάζεηο ζην παηδί ζπκβαίλνπλ πξν-γελλεηηθά θαη πεξη-γελλεηηθά, δειαδή πξηλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο (Γθνλέια, 2008, ζ. 54). 

ήκεξα, ζην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ βξίζθεηαη ε βηνινγηθή βάζε ηνπ απηηζκνχ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη λεπξνβηνινγηθέο θαη εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο θαη νη 

γελεηηθνί παξάγνληεο (Γξνζηλνχ, 2009· Jordan & Powel, 2001, α, ζ. 28· Υξεζηάθεο, 

2011, β, ζ. 195). Οη Frith & Happe (1996), αλαθέξνπλ φηη απφ γελεηηθέο κειέηεο 

πάλσ ζε κνλνδπγσηηθά θαη δηδπγσηηθά δίδπκα έρεη βξεζεί λα ππάξρεη 

θιεξνλνκηθφηεηα. Ηζρπξίδνληαη φηη κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ σο πηζαλά αίηηα ηνπ 

απηηζκνχ ηελ αλνμεία θαηά ηε γέλλα, πνηθίιεο κνιχλζεηο απφ ηνχο, πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο φπσο ε δηαηξνθή θαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη ην ηξηπιφ εκβφιην 

είλαη αβέβαηεο θαη δελ έρνπλ ηζρπξά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ αηηηαθφ ξφιν απηψλ 

ησλ παξαγφλησλ. Ο Soro (2015) θάλεη ιφγν γηα θαζξεπηηθνχο λεπξψλεο ζην θεληξηθφ 

ζχζηεκα ηνπ αηφκνπ νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηνπο κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο θαη 

θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ, ππνζηεξίδνληαο πσο ε ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θάπνηνο ηνπο 

άιινπο θαη λα επηθνηλσλεί δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο λνεηηθέο θαη γισζζηθέο ηνπ 
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δεμηφηεηεο αιιά θαη απφ ηε θχζε ησλ ζρέζεσλ θαηά ηε δξάζε ηνπ. Πηζαλφηαηα, νη 

λεπξψλεο απηνί λα ζρεηίδνληαη κε ηα θνηλσληθά ειιείκκαηα ζηνλ απηηζκφ. ηε 

κειέηε ηνπ ν Thompson (2013) ζεκεηψλεη φηη πξνεγνχκελεο γελεηηθέο κέζνδνη 

θαηάθεξαλ λα μεθαζαξίζνπλ ην αλζξψπηλν γνληδίσκα θαη λα εληνπίζνπλ δηαθνξέο 

ζην DNA ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, ελψ ζηνηρεία δείρλνπλ γελεηηθά ιάζε ζηνλ 

εγθέθαιν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη απνηπρία 

ζπλαπηνγέλεζεο ησλ λεπξψλσλ. Οη πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηηζκφ θαη ζηηο 

νπνίεο παξαηεξνχληαη δηαθνξέο είλαη ν πξνκεησπηαίνο ισβφο, νη θξνηαθηθέο 

πεξηνρέο, ν ηππφθακπνο θαη ε παξεγθεθαιίδα (Peters & Forlin, 2011· Υξεζηάθεο, 

2011, β). Ζ κειέηε ησλ Peters & Forlin (2011) ζπγθιίλεη κε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο σο 

πξνο ηα επξήκαηα ηεο λεπξνεπηζηήκεο γηα ηηο λεπξσληθέο ζπλάςεηο ηνπ εγθεθάινπ 

θαη ηα γνλίδηα θαη επηζεκαίλεη φηη ε αιιειεπίδξαζε ηεο ρεκείαο ηνπ εγθεθάινπ, ε 

γελεηηθή επηξξνή θαη ε δξάζε ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαζνξίδνπλ ην πψο νη 

εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε ηνπ απηηζκνχ ζηνλ πιεζπζκφ, παξνπζηάδνληαη 

δηαθπκάλζεηο αλάκεζα ζηα πνζνζηά ησλ επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ. Σηο δεθαεηίεο ’60 

έσο ’80, ε έθηαζε ηνπ απηηζκνχ ππνινγίδνληαλ ζε 4 ζηα 10.000 παηδηά (Γθνλέια, 

2008, ζ. 52· Καιχβα, 2005, ζ. 17· Thompson, 2013· Υξεζηάθεο, 2011, β, ζ. 194), 

ελψ ζε πνιιέο έξεπλεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ επφκελε δεθαεηία νη εξεπλεηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο κνξθέο θαη ηα ζχλδξνκα ηνπ θάζκαηνο αλέβαδαλ ηνλ 

αξηζκφ απφ 10 έσο θαη 90 ζηα 10.000 παηδηά (Γθνλέια, 2008, ζ. 53). Σν 2000 έγηλε 

αλαζεψξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, κε άιια ζηνηρεία λα δείρλνπλ 1 ζηα 2000 

θαη άιια 1 ζε θάζε 1000 παηδηά (Γθνλέια, 2008, ζ. 53· Γξνζηλνχ & Μπαξκπαγηάλλε, 

2014· Καιχβα, 2005, ζ. 17· πξηνπνχινπ-Γειιή et al., 2015· Υξεζηάθεο, 2011, β, ζ. 

195). Σν 2007, ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Δπηδεκηψλ ζηελ Ακεξηθή έδσζε 

ηελ εθηίκεζε πσο 1 ζηα 147 παηδηά έρνπλ απηηζκφ (Park, 2011· Thompson, 2013· 

Wang, 2009). Ο απηηζκφο θαίλεηαη λα απμάλεηαη δηαξθψο (πξηνπνχινπ-Γειιή et al., 

2015· Υξεζηάθεο, 2011, β, ζ. 194) θαη ζχκθσλα κε ηνπο Wang & Spillance (2009) ε 

αχμεζε θζάλεη ζην 10-17% θάζε ρξφλν. ην ζεκείν ζην νπνίν ζπγθιίλνπλ νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο είλαη ε αλαινγία ηνπ απηηζκνχ 4:1 αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα αληίζηνηρα (Γξνζηλνχ & Μπαξκπαγηάλλε, 2014· Καιχβα, 2005, ζ. 17· 

Υξεζηάθεο, 2011, β, ζ. 194).  
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Ο Thompson (2013) ηζρπξίδεηαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ ππήξμε αχμεζε 

ζηελ έθηαζε ηνπ απηηζκνχ, απηή ήηαλ ζρεηηθά κηθξή θαη έρεη άιιε εμήγεζε. Μηα 

πηζαλή εξκελεία ηεο αχμεζεο ησλ πνζνζηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε βειηίσζε ηεο 

γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ θιηληθή εηθφλα θαη ε δηεχξπλζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ 

(πξηνπνχινπ-Γειιή et al., 2015· Thompson, 2013). Μηα άιιε εμήγεζε πηζαλφλ λα 

είλαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ αμηνιφγεζεο ησλ εηδηθψλ πέξαλ ηνπ DSM-V ή ε 

κε επαξθήο εθπαίδεπζε ησλ φζσλ θάλνπλ ηε δηάγλσζε (Καιχβα, 2005, ζ. 17· 

Thompson, 2013). 

Σα πνζνζηά επηθξάηεζεο ηνπ απηηζκνχ απαηηνχλ πεξεηαίξσ έξεπλα γηα λα 

απνζαθεληζηνχλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ.  

 

 

1.2. Μνληέια Τπεξεζηώλ Παξέκβαζεο θαη Τπνζηήξημεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο: Θεσξήζεηο θαη Παξεκβάζεηο ζηνλ Απηηζκό 

 

Σηο δπζθνιίεο θαη ηηο ζχλζεηεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ έρνπλ 

πξνζπαζήζεη λα εξκελεχζνπλ δηάθνξεο επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ αλεχξεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηξφπσλ παξέκβαζεο πνπ ζα βειηηψζνπλ 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ίδησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο 

δίλνληαη κέζα απφ ηελ ηαηξηθή, ηελ ςπρνινγία, ηε ινγνπεδηθή ζεψξεζε, ηελ 

θνηλσληνινγία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ςπραλάιπζε. Όιεο απηέο νη δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο απεηθνλίδνπλ ηελ «πνιπζεκία ηνπ πξνβιήκαηνο» (Γξνζηλνχ, 2001). 

Ιαηξηθό κνληέιν: Ζ ηαηξηθή ζεψξεζε ζηνλ απηηζκφ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ε ηαηξηθή παξεκβαίλεη ζηα παηδηά γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Ζ 

ζπκβνιή ηεο αθνξά ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ δίλεηαη αιιά θαη ζηελ πξφνδν πνπ 

έρεη ζεκεησζεί ζηε βηνηαηξηθή ζρεηηθά κε ηα γνλίδηα θαη ηηο κειέηεο ζην κεηαβνιηζκφ 

(Γξνζηλνχ, 2001· Peters & Forlin, 2011· Thompson, 2013). Ζ ελ ιφγσ αγσγή δίλεηαη 

κε βάζε ηελ αληίιεςε φηη ν απηηζκφο είλαη κηα λεπξνινγηθήο θχζεο δηαηαξαρή θαη ηε 

ιακβάλνπλ ζπλήζσο ηα παηδηά κε πην βαξηάο κνξθήο απηηζκφ κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

ηφρνο ηεο είλαη ε κείσζε ζπκπησκάησλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

παηδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία (Καιχβα, 2005, ζ. 320). 

Χζηφζν, ζπρλά ηίζεληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζσζηή ρξήζε θαη δνζνινγία ηνπο 

(Γξνζηλνχ, 2001). Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή ζα πξέπεη λα απνηειεί ηελ ηειεπηαία ιχζε 
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θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε (Καιχβα, 2005, 

ζ. 323).  

Παξαταηξηθό κνληέιν: Ζ ςπρνινγηθή ζεψξεζε ηνπ απηηζκνχ ζπκπεξηιακβάλεη 

θνηλσληθέο ζεσξίεο ηεο λενζπκπεξηθνξηζηηθήο ζρνιήο (Γξνζηλνχ, 2001), θαζψο 

επίζεο θαη ζεσξήζεηο ηεο γλσζηηθήο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθήο ςπρνινγίαο, νη νπνίεο 

έρνπλ θαζνξίζεη ηελ εθπαίδεπζε. Απφ ηηο θνηλσληθέο ζεσξίεο, ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε 

είλαη ε Θεσξία ηνπ Ννπ (Theory Of Mind, TOM) (Γξνζηλνχ, 2001). χκθσλα κε 

απηήλ, ηα άηνκα κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα γλσξίζνπλ ηηο 

ςπρηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνζέζεηο ησλ άιισλ, θάηη πνπ ηνπο θάλεη κε πξνβιέςηκνπο 

θαη απσζεηηθνχο (Jordan, 2000, ζζ. 32-34). Οη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε έλα εξέζηζκα, ελψ νη γλσζηηθέο κε ηηο 

επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη κε ηε κάζεζε θαη ηε γλψζε 

(Καιχβα, 2005, ζζ. 30-31· Thompson, 2013). Ζ πην δηαδεδνκέλε ζπκπεξηθνξηζηηθή 

κέζνδνο γηα ηνλ απηηζκφ είλαη ε Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε πκπεξηθνξάο (Applied 

Behavior Analysis -  ABA), ε νπνία πεξηιακβάλεη έλαλ ζπλδπαζκφ αξρψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ θαη εζηηάδεη ζηε δηδαζθαιία κηθξψλ θαη κεηξήζηκσλ κνλάδσλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Καιχβα, 2005, ζζ. 30-43· Thompson, 2013). Μηα γλσζηή γλσζηηθή 

αλαπηπμηαθή κέζνδνο παξέκβαζεο είλαη ε κέζνδνο TEEACH, ε νπνία ζηεξίδεηαη 

ζηελ νπηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο κέζα 

απφ νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (Καιχβα, 2005, ζ. 71· Thompson, 2013). 

Ζ ινγνπεδηθή ζεψξεζε πξαγκαηεχεηαη ηηο δπζθνιίεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηα παηδηά κε απηηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν (Γξνζηλνχ, 2001). Οη δηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία απνηεινχλ 

θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηηζκνχ θαη είλαη αιιειέλδεηεο κε ηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ελψ νη δηαηαξαρέο ζην ιφγν ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζηε Γιψζζα (Βνγηλδξνχθαο, 2005). Γηα ηελ παξέκβαζε ζηηο δηαηαξαρέο 

απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε εηθφλσλ 

φπσο ην MAKATON, ην TEEACH θαη ην PECS (Βνγηλδξνχθαο, 2005· Γξνζηλνχ, 

2001· Jordan, 2000, ζ. 66· Καιχβα, 2005, ζζ. 71, 164).  

Κνηλσληθό κνληέιν: Ζ θνηλσληθή ζεψξεζε ηνπ απηηζκνχ έρεη λα θάλεη κε ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν αιιειεπηδξά ην παηδί, κε έκθαζε ζηελ 

νηθνγέλεηα. Ζ νηθνγέλεηα έρεη ηηο δηθέο ηεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ απηηζκφ θαη 

ρξεηάδεηαη θαη ε ίδηα ππνζηήξημε θαη ηελ παξέκβαζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο 

εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκβίσζε κε ην παηδί ζην ζπίηη 
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(Γθνλέια, 2008, ζ. 75· Γξνζηλνχ, 2001· Υξεζηάθεο, 2011, β, ζζ. 205-207). Ζ 

θνηλσληθή ζεψξεζε ηνπ απηηζκνχ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη επίζεο ην δήηεκα 

ηεο χπαξμεο θαη ελζσκάησζεο ηνπ αηφκνπ κέζα ζηελ θνηλσλία, θάηη ην νπνίν 

ζπληζηά ην θνηλσληθφ πεξηερφκελν θαη ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο (Peters & Forlin, 

2011). 

Δθπαηδεπηηθό κνληέιν: Ζ εθπαηδεπηηθή ζεψξεζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ, αηνκηθψλ, δνκεκέλσλ πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ) κε εληαμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

(Γξνζηλνχ, 2014, α). Ζ εμαηνκίθεπζε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θάλεη απνηειεζκαηηθφηεξεο ηηο 

παξεκβάζεηο (Barton et al., 2011· Γξνζηλνχ, 2014, α), ελψ ηνπο δίλεη πξαγκαηηθφ 

λφεκα (Γξνζηλνχ, 2001). Σα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή κε απηηζκφ θαη ε 

αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ 

θίλεηξν γηα ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (Koegel et al., 2013). 

Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνλ απηηζκφ παίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

πνξεία ζην ζρνιείν θαη ηελ απηφ-εηθφλα ηνπο (Park & Chitiyo, 2011). Μεγάιν κέξνο 

ησλ παξεκβάζεσλ εζηηάδνπλ ζηηο δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

νη νπνίεο απνηεινχλ θεληξηθφ ηνπ ζχκπησκα. ηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ είλαη 

λα εληζρχζνπλ, κέζα απφ ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο, ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε.  

Αλζξσπνθεληξηθό κνληέιν: Σέινο, ε ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε ηνπ απηηζκνχ 

ζηεξίδεηαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηε κεηέξα, νη νπνίεο μεθηλνχλ ήδε 

απφ ηελ ελδνκήηξηα δσή θαη θαζνξίδνπλ ηε κεηέπεηηα πνξεία θαη εμέιημε ησλ 

ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ (πλνδηλνχ, 2014). Μέζα απφ ηελ ςπραλάιπζε, νη ζεξαπεπηέο 

ζηνρεχνπλ λα δηνξζψζνπλ ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηνπο γνλείο ηνπ, ηζρπξηδφκελνη φηη 

ηα νθέιε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη πνηνηηθά θαη κε κεηξήζηκα (Καιχβα, 2005, ζ. 310). 

χκθσλα κε ηε πλνδηλνχ (2007, ζζ. 28 - 36), ν ςπρνζεξαπεπηήο πξνζπαζεί λα 

δηεηζδχζεη ζηνλ θφζκν ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, 

εθκεηαιιεπφκελνο κηα βαζχηεξε θαη άδειε επηζπκία γηα επηθνηλσλία, πξνζπαζψληαο 

λα «αθππλήζεη» θνκκάηηα ηνπ πνπ «θνηκνχληαη».  

Σπζηεκηθό κνληέιν: Ζ ππνζηήξημε ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηα άηνκα κε Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΔΔΑ) αιιά θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κε ζηφρν κηα 
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θαιχηεξε πνηνηηθά θαη πην απηφλνκε δσή ζηελ θνηλσλία. Ζ ππνζηήξημε, αλάινγα κε 

ηνλ εηδηθφ πνπ παξέρεη ηελ εθάζηνηε ππεξεζία, κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ή λα ζηεξίδεηαη ζηελ ςπρνινγία, ηελ θνηλσληθή επηζηήκε, ηελ ηαηξηθή θαη 

ζε άιινπο θιάδνπο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ θαη νηθνγελεηψλ κε ζχλζεηεο Γλσζηηθέο πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο 

(ΓΝΧ.Τ.ΚΟΗ) δπζθνιίεο. Σέηνηνη θιάδνη κπνξεί λα είλαη θαη θαιιηηερληθνί, φπσο ε 

κνπζηθή κε ηε κνπζηθνζεξαπεία (Simpson & Keen, 2011) θαη νη παξεκβάζεηο κέζα 

απφ ηε ζεαηξηθή αγσγή θαη ηε δξακαηνζεξαπεία (Γξνζηλνχ & Πάζηξα, 2010). 

Γηα ηελ εθηίκεζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζχλζεησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ 

ζα πξέπεη καδί κε απηέο λα εμεηάδνληαη θαη νη ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη. Σν εθάζηνηε πεξηβάιινλ πνπ κειεηάηαη απνηειεί 

έλα ζχζηεκα, ελψ ηα πην ζεκαληηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία κεγαιψλεη έλα παηδί είλαη 

αξρηθά ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη έπεηηα ηεο θνηλσλίαο. Αλάκεζα ζηα 

ζπζηήκαηα απηά πθίζηαληαη αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ σο έλα βαζκφ ην 

ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη ηελ επξχηεξε αλάπηπμε θαη 

εμέιημή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη αλαγθαίν νη αιιειεπηδξάζεηο λα είλαη 

επνηθνδνκεηηθέο. πλεπψο, ε νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ 

κειεηά «ηε δηαπινθή ησλ παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ επηξξνψλ πνπ 

αζθνχλ ζην παηδί θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ» θαη ζεσξεί πσο ην πξφβιεκά ηνπ είλαη 

απνηέιεζκα κηαο ζχλζεζεο αιιειεπηδξάζεσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη αηνκηθψλ 

παξαγφλησλ (Υξεζηάθεο, 2011, α, ζζ. 53 - 55). 

Με βάζε ηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, θαη ε παξέκβαζε ζα πξέπεη λα εζηηάδεη 

φρη κφλν ζην παηδί θαη ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δεη θαη αιιειεπηδξά (Υξεζηάθεο, 2011, α, ζ. 53). Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ην 

πξψην θαη πην θαζνξηζηηθφ ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ην παηδί απφ ηε 

γέλλεζή ηνπ. ην εζσηεξηθφ ηεο αλαπηχζζνληαη αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ αιιά θαη φισλ ησλ κειψλ 

έμσ απφ ην ζχζηεκα (Γξάθνο & Σζηλαξέιεο, 2011, ζ. 111). Γηα ην ιφγν απηφ, 

θξίλεηαη επηηαθηηθή ε ελεξγεηηθή εκπινθή ηεο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ, αιιά 

θαη ε ππνζηήξημε ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα. Ζ ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπο εηδηθνχο αθνξά 

ζηε δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο αιιεινελεκέξσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο, 

θαζψο νη εηδηθνί είλαη «εηδηθνί» ζηνλ ηνκέα ηνπο, αιιά θαη νη γνλείο είλαη «εηδηθνί» 

ζην παηδί ηνπο (Γθνλέια, 2008, ζζ. 123-124). 
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Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία γηα ηελ νηθνγέλεηα απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν κνληέιν 

ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη παξέρεη ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ δπζθνιηψλ ηεο, 

ηξφπνπο θαηαλφεζεο ηεο δπλακηθήο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε απηή θαη ην ζρνιείν 

θαη ηξφπνπο γηα ηελ πξνψζεζεο ζεηηθψλ αιιαγψλ ζηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο (Γξάθνο 

& Σζηλαξέιεο, 2011, ζ. 110). Ζ παξέκβαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηηο θαηάιιειεο 

ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο, κέζα απφ 

νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ απνδνρή θαη ηελ πξνζαξκνγή ζην 

πξφβιεκα, ηελ ηφλσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, ηελ απεμάξηεζή ηεο απφ εηηθέηεο 

θαη ηελ θνηλσληθή επαλαπξνζαξκνγή (Υξεζηάθεο, 2011, α, ζζ. 66-67). 

Πεξηβαιινληνινγηθό κνληέιν: Έλα άηνκν ζεσξείηαη πσο έρεη ΔΔΑ «φηαλ θάπνηα 

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

ζπλδπαζκφο απηψλ) εκπνδίδεη ηε κάζεζε ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα είλαη αλαγθαία ε 

κεξηθή ή πιήξεο δηαθνξνπνίεζε ή εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ε ηξνπνπνίεζε 

ησλ ζπλζεθψλ ηεο κάζεζεο» (Υξεζηάθεο, 2011, α, ζ. 20). Ο Fish (1988), φπσο 

αλαθέξεη ν Υξεζηάθεο (2011, α), ζεκεηψλεη πσο νη δπζθνιίεο απηέο νξίδνληαη ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο θάζε καζεηή, φηαλ απηφ 

αδπλαηεί λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη γεληθά ζην ζρνιείν γηα ηνπο 

ζπλνκήιηθνχο ηνπ. Απφ ην 1997, ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Άηνκα κε 

Γπζθνιίεο» (ΑκΓ) εμαηηίαο ηεο κηθξφηεξεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

θφξηηζεο πνπ θέξεη (Υξεζηάθεο, 2011, α, ζ. 20). 

Με ηελ ππνζηήξημε ησλ ΔΔΑ ησλ παηδηψλ αζρνιείηαη θαηά θχξην ιφγν ε Δηδηθή 

Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε κέζα απφ δνκεκέλα, εμαηνκηθεπκέλα θαη εληαμηαθά 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ παξέρνληαη ζηα ζρνιεία. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

επαξθή ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ, είλαη αλαγθαία ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη παξεκβάζεηο θαη 

αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ε παξνρή πιηθνηερληθψλ 

ππνδνκψλ θαη ε παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

ζηελ εηδηθή αγσγή ζα πξέπεη λα ζπλίζηαληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη απφ 

φιεο ηηο ζπλεξγαδφκελεο εηδηθφηεηεο, φπσο γηαηξνί, ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, ινγνπεδηθνί θαη εξγνζεξαπεπηέο (Υξεζηάθεο, 2011, α, ζζ. 23-24).  

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε πξνψζεζε ηεο ππνζηήξημεο κέζα 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εληαμηαθή δηαδηθαζία, είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ελφο 

δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο εηδηθνχο πνπ παξέρνπλ 

ππνζηήξημε αιιά θαη ηνπο γνλείο (Barisone, 2015· Park & Chitiyo, 2011· Υξεζηάθεο, 
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2011, α, ζ. 54). Ζ δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο ζπλάληεζεο ησλ εηδηθψλ κε ηνπο καζεηέο, 

ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εηδηθψλ ησλ δηαθφξσλ 

ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ ηεο θνηλφηεηαο, δεκηνπξγεί έλα δίθηπν ζπλδπαιιαγήο θαη 

ζπλεξγαζίαο αλνίγνληαο πφξηεο επηθνηλσλίαο ή αιιηψο «ζπξίδεο αθξφαζεο». Απηφ 

δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη βνεζά ζηελ 

αλάπηπμε πγηψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιέμνπλ 

θαηαιιειφηεξα πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ. Αθφκε, 

πξνσζείηαη ε επαθή κε ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη παξέρεηαη ππνζηήξημε ζηνπο γνλείο 

ηφζν ζηηο δηθέο ηνπο δπζθνιίεο φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ 

ηνπο (Barisone, 2015). Ζ Graziano (2015) αλαθέξεη πσο ην ζρνιείν ζαλ νξγάλσζε 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηεζζάξσλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία δξνπλ κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ζπγθείκελν: (1) ην επαγγεικαηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο κε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη είλαη ππεχζπλν γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ ππεξεζηψλ, (2) ην πειαηεηαθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο καζεηέο 

θαη ηηο νηθνγέλεηεο κε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπο, (3) ην νξγαλσζηαθφ, ην νπνίν 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ ξφισλ, δεμηνηήησλ, λνξκψλ, θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ην 

νπνίν θαζνξίδεη ηηο ζπλζήθεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη (4) ην ζχζηεκα δηθηχνπ, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη άηνκα θαη ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

πλεπψο, ην ζρνιείν σο θνξέαο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα θαηαλνείηαη σο κηα 

ζπλχπαξμε κε πνιινχο ζπκκεηέρνληεο (Graziano, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδεσζη : Μονηέλα παροτής σπηρεζιών 

παρέμβαζης

Ειδική Αγυγή

Κοινυνικό μονηέλο (παποσή 

ππονοιακών- κοινυνικών 

ςπηπεζιών) -κοινυνικόρ 

λειηοςπγόρ

Ανάπςθξη κοινυνικών 

ζσέζευν

Σςζηημικό μονηέλο

Πεπιβαλλονηολογικό 

Μονηέλο

Ιαηπικό μονηέλο: 

Θεπαπεςηικέρ ςπηπεζίερ 

(θαπμακεςηική αγυγή, 

νοζηλεία)

Παπαφαηπικό μονηέλο 

ςπηπεζιών παπέμβαζηρ 

(τςσολόγορ, λογοπεδικόρ, 

επγοθεπαπεςηήρ κ.α.)

Ειδική Εκπαίδεςζη

Παποσή ειδικών εκπαιδεςηικών 

ςπηπεζιών  Τςπικήρ 

εκπαίδεςζηρ. Ειδικά Σσολεία 

και ενηαξιακέρ δομέρ ζηην 

α)Ππυηοβάθμια, 

β)Δεςηεποβάθμια και 

γ)Τπιηοβάθμια

Μαθηζιακή εηοιμόηηηα

Μαθηζιακή ικανόηηηα

Δεξιόηηηερ

Επιδόζειρ -ζςμπεπιθοπά

Παποσή ειδικών εκπαιδεςηικών 

ςπηπεζιών  Μη ηςπικήρ 

εκπαίδεςζηρ       .Σηο ζπίηι, ζε 

ιδιυηικά κένηπα ειδικήρ 

παιδαγυγικήρ, ζε Κένηπα 

Δημιοςπγικήρ Απαζσόληζηρ κ.α.

Δια βίος εκπαίδεςζη-Πποεπαγγελμαηική 

εκπαίδεςζη=Πποζηαηεςόμενη 

απαζσόληζηΑςηόνομη ή ημιαςηόνομη 

διαμονή

Ειδική Εκπαίδεςζη Αγυγή

Ανθπυποκενηπικό μονηέλο

Ολιζηική 

πποζέγγιζη και 

διασείπιζη ηυν 

Ειδικών 

Εκπαιδεςηικών 

αναγκών

Ειδική παιδαγυγική 

Ψςσοδςναμική 

καηανόηζη και 

ανάπηςξη ηυν 

αλληλεπιδπαζηικ

ών ζσέζευν



32 
 

ρήκα 1. Γξνζηλνύ, Μ. (2015). Μνληέια Παξνρήο ππεξεζηώλ παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο  ζηελ 

ΔΑΔ. 

 

 

1.3. Δηδηθή Γηδαθηηθή θαη Απηηζκόο 

 

Ζ δηδαθηηθή είλαη κηα επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηηο κεζφδνπο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο. Αλήθεη ζηνλ θιάδν ηεο παηδαγσγηθήο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Ratichius θαη ηνλ Comenius (Γξνζηλνχ, 

2014, α). Κάζε δηδαζθαιία ηζνδπλακεί κε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία 

εθηειείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βαζίδεηαη ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο θαη αξρέο 

(Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 29). 

Ζ εηδηθή δηδαθηηθή εληάζζεηαη ζηνλ θιάδν ηεο γεληθήο δηδαθηηθήο θαη έρεη σο 

αληηθείκελφ ηεο ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε 

ζχλζεηεο ΓΝΧ.Τ.ΚΟΗ δπζθνιίεο (Γξνζηλνχ, 2014, α). Ζ εηδηθή δηδαζθαιία σο κηα 

δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε εμαηνκηθεπκέλσλ 

δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο (Barton et al., 2011· Γξνζηλνχ, 2014, α· 

Koegel et al., 2013· Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 73-75· Watkins et al., 2014). Ζ εηδηθή 

δηδαθηηθή, νπζηαζηηθά, δελ απνηειεί μερσξηζηή θαηεγνξία απφ ηε γεληθή δηδαθηηθή 

εθφζνλ θαη νη δχν θαηαηάζζνληαη ζηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε. Δθεί πνπ δηαθέξνπλ, 

σζηφζν, είλαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο πξαθηηθέο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζε κηα δηαδηθαζία 

εληαηηθνπνίεζεο (Λαραλά, & Δπζηαζίνπ, 2015). χκθσλα κε ην Υξεζηάθε (2011, α) 

ε Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο «έλαο ζπλδπαζκφο 

πξνζαξκνγψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο ππνζηήξημεο θαη ε 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ κάζεζεο, κε ζθνπφ ηελ θαηάιιειε θαη 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ΔΔΑ ηνπ 

καζεηή. Όια απηά κπνξεί λα αθνξνχλ νιφθιεξν ην πξφγξακκα ή κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη νξγαλψλνληαη ζε αηνκηθή ή κηθξννκαδηθή βάζε ζηα πιαίζηα ηεο 

θνηλήο ηάμεο» (ζ. 80).  

 

Τα Γηδαθηηθά Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο απνηεινχλ έλα πιαίζην ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, κέζα, πιηθά θαη ελέξγεηεο δηδαζθαιίαο 
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(Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 29) θαη επηρεηξεί λα ππνζηεξίμεη κε βησκαηηθφ ηξφπν ηηο 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο (Γξνζηλνχ, 2014, 

α). Ζ Γξνζηλνχ (2014, α) θάλεη ιφγν γηα ηνρεπκέλα, Αηνκηθά, Γνκεκέλα, Δληαμηαθά 

Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπάηδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ), ηα 

νπνία πξνζεγγίδνπλ ηε ζρνιηθή κάζεζε θαη ηε κφξθσζε πνξνζπαζψληαο λα 

αλαδείμνπλ ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή κέζνδν, κνληέια 

παξεκβάζεσλ θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή. Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο είλαη 

ζεκαληηθφ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα, δηαζεκαηηθφηεηα, 

δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα. Αθφκε, ζα πξέπεη λα αμηνπνηείηαη ε ρξήζε 

Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ επηθνηλσλία θαη ε ζχλδεζε κε ηε δσή, 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν κε ζθνπφ ηελ έληαμε (Γξνζηλνχ, 2013, α· Υξεζηάθεο, 

2013, ζζ. 95-99). 

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε 

θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε εηνηκφηεηα 

ηνπ καζεηή. Ζ έλλνηα ηεο εηνηκφηεηαο (Readiness) αλαθέξεηαη ζε φια ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζε 

εξεζίζκαηα θαη λα πξνζαξκνζηεί ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη πεξηβάιινλ, αλάινγα 

κε ην βαζκφ αλάηππμεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, 

Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζηάκαινο, & Υξεζηάθεο, 2009, ζ. 13).  

Ζ καζεζηαθή εηνηκφηεηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο λεπξνεπηζηήκεο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη ην πψο απηή κεηαβάιιεηαη κε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ζην ρψξν, ζην ρξφλν θαη ζην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ην Βηβιίν 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (2009),  ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο 

αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο: ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο απνηειεί βαζηθή 

πξνππφζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη θαζνξίδεη ηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή εμέιημε 

ηνπ αηφκνπ. ρεηίδεηαη κε ηηο ηθαλφηεηεο αληίιεςεο θαη δηάθξηζεο ησλ ήρσλ ψζηε ην 

παηδί λα είλαη ηθαλφ λα απνθσδηθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνχεη, λα ζπκκεηέρεη 

ζην δηάινγν πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπ θαη λα εθθξάδεηαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. 

Ζ ςπρνθηλεηηθφηεηα αθνξά ζηε ζσκαηνγλσζία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ. 

Πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηεο αίζζεζεο ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πιεπξίσζεο. Ζ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ απηψλ απνηειεί βαζηθή πξνππφζεζε γηα ηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ 
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αλάγλσζεο, γξαθήο θαη καζεκαηηθψλ, θαζψο νη πξψηεο εζσηεξηθεχνληαη ζαλ γλψζε 

πνπ εθδειψλεηαη χζηεξα ζηα καζήκαηα απηά. Ζ πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθή, αθνπζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή κλήκε, ηελ πξνζνρή, ηε 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο. Οη δεμηφηεηεο ζηνπο ηνκείο απηνχο 

ζπλζέηνπλ ην γλσζηηθφ πξνθίι ηνπ καζεηή θαη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πνηφηεηα θαη ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ζρεηίδεηαη 

κε ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ, ηελ άπνςε δειαδή πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, κε 

ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη κε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Ζ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο απηήο θαζνξίδεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ θαη ην βαζκφ 

πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ, ελψ ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ απηνλνκία ηνπ. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζπλεμεηάδεηαη, ζπλεπψο, ζε ζρέζε κε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία φπνπ θη αλ απηή εμειίζζεηαη είηε αθνξά ζην εηδηθφ ζρνιείν, 

είηε ζην γεληθφ ζρνιείν ή ην ζπίηη ή αιινχ (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζζ. 13-25).  

Ζ ζρνιηθή εηνηκφηεηα (school readiness) αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη πξνεηνηκαζία 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα πξνζαξκνζηεί ζην ζρνιείν θαη λα 

αληαπνθξηζεί ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζ. 13· Υξεζηάθεο, 

2013, ζζ. 51, 81), ελψ απνηειεί απαξαίηεηε πξνππφζεζε γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία 

(Barton et al., 2011). Γεμηφηεηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ην λα θάζεηαη ην 

παηδί ζηελ θαξέθια, λα παξαθνινπζεί ην δάζθαιν θαη λα αθνινπζεί ιεθηηθέο εληνιέο 

(Barton et al., 2011). 

 

Τν Σηνρεπκέλν Αηνκηθό Γνκεκέλν Δληαμηαθό Πξόγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΣΑΓΔΠΔΑΔ) 

 

Σν ζρέδην ηνρεπκέλεο Αηνκηθήο Γνκεκέλεο Δληαμηαθήο Γηδαθηηθήο Δξγαζίαο ζηελ 

ΔΑΔ νξίδεηαη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο δνκήο ηνπ, ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ εληαμηαθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ (Γξνζηλνχ, 2014, α). Σα θξηηήξηα απηά παξνπζηάδνληαη ελ 

ζπληνκία ζηε ζπλέρεηα. 

 

Σηνρεπκέλν: Σν θξηηήξην απηφ αλαθέξεηαη ζην ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο 

ζηνπο νπνίνπο απνβιέπεη ε θάζε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 133). Οη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη νξίδνληαη χζηεξα απφ άηππε ή ηππηθή εκπεηξηθή παηδαγσγηθή 
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αμηνιφγεζε ησλ πξνηεξεκάησλ θαη αδπλακηψλ ηνπ καζεηή ζπγθξηηηθά κε ηα ηππηθά 

αλαπηπζζφκελα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ (Barton et al., 2011· Γξνζηλνχ, 2014, α)  θαη 

πεξηιακβάλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία πξέπεη λα εθδειψζεη, δειαδή ηη ζα πξέπεη 

λα θάλεη σο απνηέιεζκα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 133-

134). Πξνθεηκέλνπ ν ζηφρνο λα είλαη θαηαλνεηφο, ζα πξέπεη λα δηαηππψλεηαη κε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα (Jordan & Powel, 2001, α, ζ. 22· Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 135), 

ελψ ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο, δειαδή λα εμαηνκηθεχεηαη θαη 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο εκκνλέο, ην ξπζκφ θαη 

ρξφλν επεμεξγαζίαο ησλ λνεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ παηδηνχ (Barton et al., 2011· 

Γξνζηλνχ, 2014, α). Αθφκε, ζα πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκνο σο πξνο ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο ηνπ, γεληθεχζηκνο σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ θαη λα 

βαζίδεηαη ζε ηππηθά ή άηππα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο (Barton et al., 2011· 

Γξνζηλνχ, 2014, α· Γξνζηλνχ et al., 2009, ζ. 32).  

Ζ δπζθνιία ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ είλαη λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη θαη λα 

κεηαθξάζεη ηηο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο ηνπ καζεηή ζε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

(Γξνζηλνχ, 2014, α). Πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, ζα 

πξέπεη λα δηεξσηάηαη ζρεηηθά κε ην αλ νη δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη είλαη 

απαξαίηεηεο ζην παηδί γηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ ξνπηίλα, αλ ηηο 

ρξεζηκνπνηεί ζε κηα πνηθηιία πξνζψπσλ θαη πιαηζίσλ θαη αλ ηνπ παξνπζηάδνληαη 

θαζεκεξηλέο επθαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα ηηο εμαζθήζεη ζηελ πξαγκαηηθή δσή (Barton 

et al., 2011) 

 

Αηνκηθό: Σν ελ ιφγσ θξηηήξην αθνξά ζηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ε νπνία είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπ παηδηνχ (Barton et al., 2011). Με ηνλ φξν εμαηνκίθεπζε 

λνείηαη ε πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ, ησλ κέζσλ, ησλ πιηθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δηδαζθαιίαο ζηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο, δπζθνιίεο θαη αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, ζηα 

βηψκαηά ηνπ, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο εκκνλέο ηνπ, ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ξπζκφ θαη 

ρξφλν κάζεζεο θαη ηηο λνεηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο (Barton et al., 2011· Γξνζηλνχ, 2014, 

α· Koegel et al., 2013). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αιεζηλέο ηνπ αλάγθεο θαη ηνπ πξνζδίδεη έλα «λφεκα ζην γχξσ θφζκν» 

(Γξνζηλνχ, 2001), ελψ ε ελζσκάησζε ησλ ηδηαίηεξσλ πξνηηκήζεσλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ ηνπ καζεηή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απμάλεη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Koegel et al., 2013). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην θνκκάηη 
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απηφ είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ νηθνγέλεηα, απφ ηελ νπνία 

αληινχληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο, δπλαηφηεηεο θαη 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ (Barton et al., 2011). 

Ζ θηινζνθία ηεο εμαηνκίθεπζεο αληηθαηνπηξίδεηαη κέζα ζηελ έλλνηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απνηειεί κηα 

«αλνηρηή παηδαγσγηθή αληίιεςε», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεί ηηο δηθέο ηνπ δηαδξνκέο, ξπζκνχο θαη ηξφπνπο ζηε κάζεζε. Αληηηίζεηαη 

ζηε έλλνηα ηεο νκνηνγέλεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο ζηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη 

εζηηάδεη ζην ζεκείν αθεηεξίαο ηνπ θάζε παηδηνχ, ζηελ νηθνδφκεζε ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπ πνξείαο ζηε κάζεζε, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ βησκάησλ θαη ησλ 

θηλήηξσλ ηνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε 

ηα άιια παηδηά. (ηκηηδή-Γέιια, 2014).  

ηα πιαίζηα απηήο ηεο αληίιεςεο, ηα κέζα θαη ηα πιηθά δηδαζθαιίαο 

δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ 

(Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 139) θαη κεηαηξέπνληαη ζε «εμαηνκηθεπκέλα παηδαγσγηθά 

πιηθά», πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπ αλάγθεο αιιά θαη ηηο ζηνρεπκέλεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γξνζηλνχ, 2014, 

β). 

 

Γνκεκέλν: Σν θξηηήξην ηεο δνκήο έρεη λα θάλεη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηα βήκαηα 

πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα επηκεξίδεηαη ζε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη δηαπλέεηαη απφ έλα γεληθφηεξν 

ζθνπφ, ελψ νξγαλψλεηαη ζην εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα παξέκβαζεο (Υξεζηάθεο, 2013). Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ Branwhite 

(1986), φπσο αλαθέξεηαη ζηε Γξνζηλνχ et al. (2009), έλα πξφγξακκα γηα λα νξίδεηαη 

δνκεκέλν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή ε δηαδνρή ησλ νδεγηψλ ηνπ, ε δηαδνρή λα 

βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηα ζηνηρεία ηεο δηαδνρήο λα νδεγνχλ ζηελ 

νινθιήξσζε κηαο δεμηφηεηαο θαη λα είλαη δνκηθά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη ε 

απνθηεκέλε δεμηφηεηα ζα πξέπεη κε ηε ζεηξά ηεο λα κπαίλεη ζε κηα ηεξαξρία 

δεμηνηήησλ. Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ ην πξφγξακκα λα είλαη βησκαηηθφ θαη λα 

ζπλάδεη κε ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ παηδηνχ θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ λα 

νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ καζεηή (Γξνζηλνχ, 2014, α· Γξνζηλνχ et al., 

2009, ζ. 28-29). 
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Δληαμηαθό: Χο έληαμε  λνείηαη ε θνηλή δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο ΔΔΑ 

ζην γεληθφ ζρνιείν, ζηα πιαίζηα ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

(ηκηηδή-Γέιια, 2014· Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 121). Απψηεξνο ζθνπφο είλαη φρη κφλν ε 

ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο, αιιά θαη’ επέθηαζηλ ζε 

νιφθιεξν ην ζρνιείν θαη κεηέπεηηα ζηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσλία (Υξεζηάθεο, 

2011, α, ζ. 121). ήκεξα, ε ζρνιηθή έληαμε ηείλεη λα ηαπηίδεηαη κε ηηο λέεο ηάζεηο θαη 

πξαθηηθέο ζηελ εηδηθή αγσγή, αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη ε ζεζκνζέηεζε εληαίνπ 

ζρνιείνπ γηα φινπο, ε απνθαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΑκεΑ θαη ην πέξαζκα απφ ηελ 

παζνινγία ηνπ παηδηνχ ζηελ παζνινγία ηεο εθπαίδεπζεο (Watkins et al., 2014· 

Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 26, 2011, α, ζζ. 118-121). Καηά θαηξνχο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

δηάθνξνη φξνη έλαληη ηεο έληαμεο, φπσο ελζσκάησζε, νκαινπνίεζε, ζπλεθπαίδεπζε 

θαη πξφζθαηα ε ζπκπεξίιεςε. Οη έλλνηεο απηέο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ 

εηπκνινγηθέο δηαθνξέο, σζηφζν πνιιέο θνξέο ε κηα πξνππνζέηεη ηελ άιιε. Κξίλεηαη, 

επνκέλσο, ζθφπηκν λα δνζεί έκθαζε φρη ζηε «θηινινγία ησλ νξηζκψλ», αιιά ζε 

πεξηζζφηεξν πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο έληαμεο θαη ζηελ νπζία ηεο (Υξεζηάθεο, 2011, 

α, ζζ. 126-127). 

Έλα δηδαθηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο κε εληαμηαθφ ραξαθηήξα είλαη 

απαξαίηεην λα πξνεηνηκάδεη ζπζηεκαηηθά ηνλ ππφ έληαμε καζεηή, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εληαμηαθνχ ζρνιείνπ πνπ πξφθεηηαη λα ηνλ ππνδερζνχλ αιιά θαη 

ηνπο γνλείο πνπ αηηνχληαη ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν 

(Γξνζηλνχ, 2014, α). Οη Barton et al. (2011) ζηελ έξεπλά ηνπο γηα ηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο παξεκβάζεηο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, αλαθέξνπλ φηη ηα 

εληαμηαθά πιαίζηα δίλνπλ επθαηξίεο ζηνπο δαζθάινπο λα δηδάμνπλ θνηλσληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, λα θαιιηεξγεζνχλ ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη λα δνζνχλ 

επθαηξίεο γελίθεπζεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. Αθφκε, επηζεκαίλνπλ φηη γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε έληαμε ελφο καζεηή δελ αξθεί ε απιή ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ρψξν 

αιιά απαηηνχληαη ζηνρεπκέλεο εληαμηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.  

Ζ θηινζνθία ηεο ζρνιηθήο έληαμεο έγθεηηαη ζην ζπγρξσηηζκφ φισλ ησλ παηδηψλ 

κε ή ρσξίο εηδηθέο δπζθνιίεο, κε ζθνπφ λα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα γλσξηζηνχλ 

κεηαμχ ηνπο εθηηκψληαο ηηο δπζθνιίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, 

θαιιηεξγψληαο ηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη αιιειναπνδνρή (Υξεζηάθεο, 2011, α, ζ. 

121). Αθφκε, βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη «ην βίσκα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα καδί κε 

φινπο ηνπο καζεηέο, καο εθπαηδεχεη ζε λένπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη λέα είδε γλψζεο» 

(Γξνζηλνχ, 2015). 
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Σν δήηεκα ηεο ζρνιηθήο έληαμεο άξρηζε λα έξρεηαη ζην πξνζθήλην απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960, ελψ ε εμέιημή ηνπ εληαηηθνπνηήζεθε κεηά ηελ έθζεζε Warnock 

(1978, 1982) πεξί ίζσλ επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο. ε φιεο ηηο ρψξεο ε θηινζνθία ηεο 

έληαμεο είλαη ίδηα, ελψ εθεί πνπ ζπλαληά θαλείο δηαθνξέο είλαη ζηα εληαμηαθά 

κνληέια (Υξεζηάθεο, 2011, α, ζζ. 124-125). ηελ Διιάδα, ηζρχεη ην κνληέιν 

έληαμεο ζην γεληθφ ζρνιείν κέζα απφ ην ζεζκφ ηεο εηδηθήο ηάμεο κε βάζε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη φρη ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ θαη 

εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σν 

1976 εθδφζεθε ε πξψηε εγθχθιηνο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ην 1981 ν πξψηνο 

λφκνο, κε ηνλ νπνίν ηδξχζεθαλ ην 1984 νη πξψηεο εηδηθέο ηάμεηο ζηα γεληθά ζρνιεία. 

Σν 2000 νη ηάμεηο απηέο κεηνλνκάζηεθαλ ζε ηκήκαηα έληαμεο (Υξεζηάθεο, 2014, 

2011, α, ζζ. 138-139). 

 

Γηαθνξέο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο από ηε ζεξαπεία 

 

χκθσλα κε ην Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο γιψζζαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

(Σξηαληαθπιιίδεο, 1998), ε ζεξαπεία εμνξηζκνχ ηεο απνηειεί έλα ζχλνιν απφ κέζα 

γηα ηε δηφξζσζε θαη απνθαηάζηαζε κηαο αλσκαιίαο, βιάβεο ή αζζέλεηαο. Οη 

πεξηζζφηεξεο ζεξαπείεο γηα ηα άηνκα κε ζχλζεηεο ΓΝΧ.Τ.ΚΟΗ δπζθνιίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ, εμαξηψληαη απφ ηηο ζεσξίεο παζνγέλεζεο ηεο 

αλαπεξίαο (Γθνλέια, 2008, ζ. 158). πλήζσο εληνπίδνπλ έλα πξφβιεκα ή ζχκπησκα 

θαη πξνζπαζνχλ λα ην ζεξαπεχζνπλ πξνζπαζψληαο λα «μεθιεηδψζνπλ» ην άηνκν πνπ 

θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ φπνηα δπζθνιία ή δηαηαξαρή (Καιχβα, 2005, ζ. 21). Γηα 

παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία θαη ηε πλνδηλνχ (2007, ζ. 10) 

ε ζεξαπεία είλαη έλαο εηδηθφο ηνκέαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ειεπζεξία θαη κηα 

«νξηζκέλε αλεμαξηεζία». ηφρνο ηνπ ζεξαπεπηή είλαη λα ρηίζεη έλα είδνο 

επηθνηλσλίαο κε ην ζεξαπεπφκελν θαη λα «αθππλίζεη» θνκκάηηα δσήο πνπ θνηκνχληαη 

κέζα ηνπ. ηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσλίαο απηήο ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά 

κεζνιάβεζεο,  φπσο πιαζηειίλε, ραξαθηηθή θαη ζρήκαηα, σο ρψξνο δηαρσξηζκνχ θαη 

ηαπηφρξνλα ζπλάληεζεο αλάκεζά ηνπο (πλνδηλνχ, 2007, ζζ. 34-36). Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαη αξθεηνί ςπρνιφγνη απνξξίπηνπλ ηνλ φξν «ζεξαπεία» ηζρπξηδφκελνη 

φηη δελ κπνξεί λα λνεζεί κε ηελ θπξηνιεθηηθή ηνπ ζεκαζία (Thompson, 2013), ελψ 

είλαη γεληθά απνδεθηφ πσο κηα ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα αιιάμεη κέζα απφ ηελ 
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θαηάιιειε εθπαίδεπζε, αιιά φρη λα ζεξαπεπηεί πιήξσο (Thompson, 2013· 

Υξεζηάθεο, 2011, β, ζ. 227). πλεπψο, θαη ηδίσο ζηνλ απηηζκφ, «ε εθπαίδεπζε 

παξακέλεη ε κφλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε κε ην θαιχηεξν ηζηνξηθφ αληηκεηψπηζεο 

ησλ δπζρεξεηψλ» (Jordan, 2000, ζ. 31). 

Με βάζε ηα κνληέια ππεξεζηψλ παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ε ζεξαπεία εληάζζεηαη ζην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ κνληέιν ην 

νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ ηαηξηθή ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο. χκθσλα κε απηήλ, ε 

αλαπεξία πξνζεγγίδεηαη σο έλα πξφβιεκα ηνπ αηφκνπ πνπ απαηηεί θξνληίδα θαη 

αηνκηθή ζεξαπεία. Απηνχ ηνπ είδνπο ε θξνληίδα νδεγεί ζε «παζεηηθέο» κνξθέο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζηελ απνκφλσζε ησλ αηφκσλ απφ ηελ θνηλσλία. Ζ εηδηθή 

δηδαθηηθή αλήθεη ζην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ππεξεζηψλ παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν νη δπζθνιίεο πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ ζηα πιαίζηα ηεο έληαμεο ζηελ θνηλσλία, κέζα απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο, ηξηηνβάζκηαο, ηππηθήο θαη ηεο κε ηππηθήο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο 

αλαπεξίαο, κε βάζε ην νπνίν ε θνηλσλία νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο δπζθνιίεο 

ησλ αηφκσλ απηψλ θαη λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο. πλεπψο, ε ζεξαπεία θαη ε εηδηθή δηδαθηηθή δηαθέξνπλ σο πξνο ηε θηινζνθία 

θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο, θαζψο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά κνληέια ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο θαη παξέκβαζεο αιιά θαη ζεψξεζεο ηεο αλαπεξίαο (Γξνζηλνχ, 2013, β). 

 

 

1.4. πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε - Κνηλσληθή Αλάπηπμε θαη 

Πξνζαξκνγή 

 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 

γεληθφηεξα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, είλαη ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπ, δειαδή ε έληαμή 

ηνπ ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο (Υξεζηάθεο, 2011, α, ζ. 88). Οη 

δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο ζην παηδί μεθηλνχλ ήδε απφ ηε γέλλεζή ηνπ θαη ηελ 

έληαμή ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα (πλνδηλνχ, 2014), ζπλερίδνληαη ζην ζρνιείν θαη άιιεο 

νκάδεο ηεο θνηλφηεηαο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο 

(Υξεζηάθεο, 2011, α, ζ. 122). Οη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο επηδξνχλ θαζνξηζηηθά 

ζηε ζρνιηθή επηηπρία ηνπ παηδηνχ, ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, 
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ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ φιε πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ (Wang & 

Spillance, 2009· Watkins et al., 2014). 

Σα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο εκπιέθνληαη ζε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε 

ηνπο ελήιηθεο πνπ ηα πεξηβάιινπλ θαη ηα θξνληίδνπλ αιιά θαη κε ζπλνκήιηθνχο ηνπο, 

καζαίλνληαο παξάιιεια λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληηδξάζεηο 

αιιά θαη λα πξνζδνθνχλ αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο σο ζπλέπεηα ηεο δηθήο ηνπο 

ζπκπεξηθνξάο (Jordan & Powel, 2001, β, ζ. 49). Σα παηδηά κε δπζθνιίεο, φκσο, 

αλαπηχζζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο άιινπο ζην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δξνπλ (Peters & Forlin, 2011). Ζ ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία απνηειεί 

κηα «θαηεμνρήλ θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα» (Jordan & Powel, 2001, α, ζ. 32), ζα 

πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε, ηελ εθκάζεζε θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή, κε ζθνπφ ην «άλνηγκα» ηνπ παηδηνχ πξνο ηνλ θφζκν θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηελ θνηλσλία. χκθσλα κε ην βηβιίν γηα ηνλ δάζθαιν ΔΑΔ πνπ 

ζπλέηαμε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην κε νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ, εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο (Γξνζηλνχ et al., 2009) 

ππνγξακκίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη 

ζηηο δεμηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζρέζεσλ. Δηδηθφηεξα ζχκθσλα 

κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εηνηκφηεηα απηέο νξίδνληαη λεπξναλαπηπμηαθά ζε ηξεηο 

κεγάιεο ππνελφηεηεο: απηή ηεο νξγάλσζεο ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο 

απνηχπσζεο ηεο απηνεηθφλαο, απηή ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε κάζεζε θαη απηή ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο. Ζ θνηλσληθή πξνζαξκνγή πνιιέο θνξέο έξρεηαη ζε 

πξνηεξαηφηεηα ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο αλάπηπμεο δηφηη επηδξά άκεζα ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ ίδηα ηελ εθπαίδεπζε (Γθνλέια, 2008, ζ. 

125). Ο Daniels (2009), φπσο αλαθέξνπλ νη Peters & Forlin (2011), ηνλίδεη ηε 

ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ ζηελ επέκβαζε ησλ θνηλσληθήο θχζεσο 

δπζθνιηψλ θαη φρη απιά ζηελ νξγαληθή θχζε ηεο δπζθνιίαο θαη επηζεκαίλεη πσο ε 

αλαπηπμηαθή γλσζηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ δηεπθνιχλεηαη κέζα απφ 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Χο θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά λνείηαη «ε ηθαλφηεηα λα κνηξαδφκαζηε ηελ 

επραξίζηεζή καο κέζα ζε κηα παξέα θαη λα αληαπνθξηλφκαζηε ζε κηα θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ή λα ηελ αξρίδνπκε εκείο, κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ ζπλερψο αιιάδεη 

ιφγσ ηεο ίδηαο ηνπ ηεο θχζεο» (Jordan, 2000, ζ. 43). Ζ θνηλσληθή πξνζαξκνγή 

αλαθέξεηαη ζηελ επηηπρία ηνπ παηδηνχ λα πξνζαξκνζηεί ζε επαγγεικαηηθφ θαη 
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θνηλσληθφ επίπεδν, θάηη πνπ ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

επάξθεηα θαη ηα θνηλσληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 93). ην 

Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΠΑΠΔΑ) 

(2009) ε Κνηλσληθή Πξνζαξκνγή απνηειεί κηα μερσξηζηή πεξηνρή αλάπηπμεο, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη επηκέξνπο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ επίηεπμή 

ηεο. Οη δεμηφηεηεο απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο γεληθέο ελφηεηεο: (1) ηηο 

δεμηφηεηεο απηνλνκίαο ζην πεξηβάιινλ, (2) ηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη (3) ηηο δεμηφηεηεο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά, ε πξψηε γεληθή 

ελφηεηα αλαθέξεηαη ζε δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, φπσο ε αηνκηθή θξνληίδα θαη 

ε πξνθχιαμε απφ θηλδχλνπο. ηε δεχηεξε ελφηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη δεμηφηεηεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο, θαλφλεο θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ. ηελ ηξίηε ελφηεηα, 

πεξηέρνληαη δεμηφηεηεο πξνζαξκνγήο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, φπσο ζε δηάθνξεο νκάδεο ηεο θνηλφηεηαο, ζηηο ζρέζεηο αγνξηνχ-

θνξηηζηνχ θαη ζηε γλψζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (ΤΠΔΠΘ, 2009, ζζ. 

260-268· Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 93).  

 

Σπλαηζζεκαηηθή εηνηκόηεηα, θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη παξεκβάζεηο ζηνλ απηηζκό 

 

Σν ζπλαίζζεκα, ζχκθσλα κε ηε Φξαγθνχιε (2014, α), ζπλδέεηαη «κε ςπρηθά, 

λεπξνινγηθά θαη ζσκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αιιεινεπεξεάδνληαη θαη 

αιιεινεμαξηψληαη»  (ζ. 55). Ζ δηακφξθσζή ηνπ θαζνξίδεηαη ηφζν απφ εγγελείο 

ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ φζν θαη απφ ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά ηνπ βηψκαηα 

θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Σα ζπλαηζζήκαηα, κε βάζε ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία θαη 

ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηα ζηάδηα γλσζηηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ηελ αίζζεζε θαη εμηζνξξφπεζε ηνπ εαπηνχ, ην δεζκφ ηνπ 

βξέθνπο κε ηε κεηέξα θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο 

απηνξξχζκηζεο, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ έμσ θφζκν ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν (Φξαγθνχιε, 2014, α, ζζ. 29-64).  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, επνκέλσο, αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, φπσο απηή εθδειψλεηαη κέζα απφ ηε ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη κε ηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεζκψλ. Ο Schumacher (2007), φπσο αλαθέξεη ε Φξαγθνχιε 

(2013), ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
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απφ θνηλνχ έθθξαζεο ησλ αηζζεκάησλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπγθηλεζηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ, αθνχγνληαο θαη κνηξάδνληάο ηα κε ηνπο άιινπο θαη ρηίδνληαο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζα ζε θνηλσληθά πιαίζηα, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο βαξηάο 

κνξθήο αλαπεξηψλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εηνηκφηεηα, ζπλεπψο, ζρεηίδεηαη κε ην 

επίπεδν αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο ησλ δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ζην 

άηνκν, φπσο γίλνληαη θαλεξέο κέζα απφ ηελ ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή ηνπ 

ζρέζε, ηε ζσκαηηθή θαη βιεκκαηηθή επαθή θαη ην ζπλαίζζεκα (Φξαγθνχιε, 2014, β). 

χκθσλα κε ην DSM-V (2013) ηα ειιείκκαηα ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα απνηεινχλ 

θεληξηθφ ζχκπησκα ζηνλ απηηζκφ. Οη θνηλσληθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ αθνξνχλ ζε 

έιιεηςε θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη αληίιεςεο θαη έιιεηςε θνηλσληθήο 

ακνηβαηφηεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο (Jordan & Powel, 2001, α, 

ζ. 47). Οη ειιείςεηο απηέο εθδειψλνληαη κέζα απφ έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ (Jordan, 2000, ζ. 44), φπσο ε έιιεηςε πξσηνβνπιίαο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε, ε παζεηηθφηεηα, ε αδπλακία αληαπφθξηζεο ζην δηάινγν θαη ζηε 

δηαηήξεζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Watkins et al., 2014) ή αθφκε θαη έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα θνηλσληθή επαθή ρσξίο ηα άηνκα λα μέξνπλ πψο λα θεξζνχλ (Jordan, 

2000, ζ. 44). Οη δπζθνιίεο επηδξνχλ ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ κε ηα 

ζπλνκήιηθα άηνκα, θαζψο αδπλαηνχλ λα γλσξίδνπλ ηη αηζζάλεηαη, ηη πηζηεχεη θαη ηη 

ζθέθηεηαη ν άιινο (Jordan & Powel, 2001, β, ζ. 50· Watkins et al., 2014). Ζ 

θαηάζηαζε απηή ζπρλά νδεγεί ζε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη απφζπξζε, ζηε 

δπζθνιία έληαμεο ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλφηεηα θαη πνιιέο θνξέο ζε θαηάζιηςε 

(Jordan & Powel, 2001, β, ζ. 50· Καιχβα, 2005, ζ. 133· Watkins et al., 2014). 

Ζ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηνλ απηηζκφ απνηειεί πξφθιεζε, θαζψο 

νη δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα απηφ απνηεινχλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ 

(Watkins et al., 2014). χκθσλα κε ηνπο Peters & Forlin (2011), είλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε λα δίλνληαη ζηα παηδηά επθαηξίεο λα βηψζνπλ εληαμηαθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο 

ζα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε εμέιημή ηνπο. Δμάιινπ, απνηειεί εζηθφ δηθαίσκα φισλ ησλ παηδηψλ 

κε ή ρσξίο ΔΔΑ λα εθπαηδεπηνχλ καδί (Peters & Forlin, 2011). Δίλαη δχζθνιν, 

σζηφζν, λα θαληαζηνχκε πψο ηα παηδηά κε απηηζκφ κπνξνχλ λα κάζνπλ θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ρσξίο λα θαηέρνπλ δεμηφηεηεο θνηλσληθήο θαηαλφεζεο. Δίλαη, πξάγκαηη, ε 

κεγαιχηεξε δπζθνιία ησλ αηφκσλ απηψλ λα θαηαλνήζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

φπσο είδε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, επγέλεηα θαη εθδειψζεηο ζηνξγήο, φηαλ 

αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ βαζηθά είδε θνηλσληθψλ ζεκάησλ, φπσο εθθξάζεηο ηνπ 
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πξνζψπνπ (Jordan & Powel, 2001, α, ζ. 44). Ζ αλάπηπμή ηνπο, φκσο, ζην βαζκφ πνπ 

δχλαηαη ην θάζε παηδί, κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή θαη 

ζπκπεξηθνξά θαη λα βειηηψζεη, σο έλα βαζκφ, ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα πιήζνο εξεπλψλ κειεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε έκθαζε ηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα απφ δηάθνξεο 

κεζφδνπο θαη ηερληθέο. 

Μηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο παξέκβαζεο, ε πην δηαδεδνκέλε ζηε 

ρξήζε ηεο ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη ν ζρεδηαζκφο εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ 

ΔΑΔ (Barton et al., 2011· Γξνζηλνχ, 2014, α), γηα ηα νπνία έγηλε ιφγνο αλαιπηηθά 

ζηελ ππνελφηεηα ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο ηνπ ελ ιφγσ θεθαιαίνπ. Σα πξνγξάκκαηα 

απηά ζρεδηάδνληαη κε θξηηήξην ηε δνκή, ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ηελ εμαηνκίθεπζε 

θαη ηνλ εληαμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ. ην πιαίζηφ ηνπο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ έλα 

πιήζνο ζηξαηεγηθψλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο ζα θξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθάζηνηε καζεηή. 

ηελ έξεπλά ηνπο νη Watkins et al. (2014) πξαγκαηεχνληαη ηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηε κεζνιάβεζε ζπλνκειίθσλ, θαηαιήγνληαο πσο πξφθεηηαη γηα 

κηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή. Σα ζεηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη φηη 

(1) νη ίδηνη νη καζεηέο παίξλνπλ ην ξφιν ηνπ παξεκβαίλνληα ζηε ζέζε ηνπ δαζθάινπ, 

(2) δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο, ζπκκεηνρήο ζηελ νκάδα θαη 

εμάζθεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα ζε κηα πνηθηιία πξνζψπσλ επλνψληαο 

ηε γελίθεπζε θαη (3) ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα 

ηνπ παηδηνχ (Barton et al., 2011· Jordan, 2000, ζζ. 49-50· Καιχβα, 2005, ζζ. 149-

158· Watkins et al., 2014). 

Έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

ηδηαίηεξα ηεο θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θαλφλσλ, είλαη νη 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο (Γθνξιέκνο, 2014). Πξφθεηηαη γηα κηθξά γξαπηά θείκελα ηα 

νπνία βαζίδνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ 

ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη πεξηγξάθνπλ ηη ζπκβαίλεη, πφηε, πψο θαη γηαηί ζπκβαίλεη, 

πνηνη εκπιέθνληαη ζε απηφ θαη πψο ληψζνπλ ή ζθέθηνληαη γηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη 

(Γθνξιέκνο, 2014· Okada, Ohtake, Yanagihara, 2010). ηφρνο είλαη ην παηδί λα κάζεη 

πψο πξέπεη λα αληηδξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πνπ αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη 

θαη γηα ηελ νπνία ληψζεη αλαζθάιεηα ή θφβν (Καιχβα, 2005, ζζ. 134-147). 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ ζε 

δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο, νη Koegel et al. (2013) κειέηεζαλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
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αγαπεκέλσλ ελδηαθεξφλησλ σο θίλεηξν. Καηέιεμαλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή ηερληθή, θαζψο ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε λα απμήζεθε 

ν βαζκφο θνηλσληθφηεηαο ησλ παηδηψλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπ θαη ν βαζκφο 

εκπινθήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο κε θνηλά ελδηαθέξνληα. Σα αγαπεκέλα 

ελδηαθέξνληα σο θίλεηξα ζα κπνξνχζαλ αθφκε λα αμηνπνηεζνχλ σο ακνηβέο ζηα 

πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο (Jordan & Powel, 2001, 

β, ζζ. 40-41). 

Θεηηθή επίδξαζε ζηελ επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλδπαιιαγή θαίλεηαη λα έρεη ε κνπζηθή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλα κέζν 

δέζκεπζεο ηνπ παηδηνχ κε ηνπο άιινπο, κέζα απφ κηα κνξθή κνπζηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο (Simpson & Keen, 2011). Ζ πξνζέγγηζε απηή 

ζηεξίδεηαη ζε κηα επαηζζεζία θαη πξνηίκεζε ησλ παηδηψλ ζε αθνπζηηθά 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ηα νπνία εθθξάδνληαη κέζσ ηεο κνπζηθήο (Καιχβα, 2005, 

ζζ. 223-236· Simpson & Keen, 2011). Έρεη απνδεηρζεί πσο ε κνπζηθνζεξαπεία 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζην «δηαπξνζσπηθφ ζπγρξνληζκφ» θαη ηελ θνηλσληθή 

ακνηβαηφηεηα ζην παηρλίδη, ηελ ελαιιαγή ζεηξάο θαη ηελ αληαπφθξηζε θαη απνδνρή 

ησλ άιισλ (Καιχβα, 2005, ζζ. 223-235). 

Ζ δξακαηνζεξαπεία, σο κηα άιιε κέζνδνο παξέκβαζεο πνπ αμηνπνηεί ηερληθέο 

απφ ην ζέαηξν, κπνξεί, ζχκθσλα κε ηηο Γξνζηλνχ & Πάζηξα (2010), λα ππνζηεξίμεη 

δπλακηθά ηελ αλάπηπμε κηαο επξεκαηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ απηηζκφ. θνπφο ηεο 

κειέηεο ηνπο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο δξακαηνπνίεζεο παξακπζηνχ 

ζηελ αλάπηπμε κηαο ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ ζα 

βειηίσλε ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ απηψλ κέζα απφ ηελ έληαμή ηνπο 

ζηελ νκάδα παηρληδηνχ. Βαζηθή παξαδνρή ηεο πξνζέγγηζεο ήηαλ ε νκνξθηά θαη ε 

ζεκαζία ηεο ηέρλεο, αθφκε θαη ζην «λα κελ θάλεηο ηίπνηα» (Γξνζηλνχ & Πάζηξα, 

2010). 

Οη Wang & Spillance (2009) έθαλαλ κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ησλ παξεκβάζεσλ 

ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ πνπ είραλ σο ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

ζε άηνκα κε απηηζκφ θαη αμηνιφγεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. ηε κειέηε 

ηνπο ζπκπεξηιήθζεζαλ παξεκβάζεηο κε θνηλσληθέο ηζηνξίεο, κε ηε κεζνιάβεζε 

ζπλνκήιηθσλ, κε κνληεινπνίεζε κε ηε ρξήζε βίληεν, γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη άιισλ εηδψλ παξεκβάζεηο. Μεγαιχηεξε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο είρε ε κνληεινπνίεζε κε βίληεν ζηε 

δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 
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Γξαζηεξηόηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εηνηκόηεηαο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο πξνζαξκνγήο 

 

Ζ πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε απνηειεί κηα απφ ηηο ηέζζεξηο αλαπηπμηαθέο 

πεξηνρέο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Οη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη 

νξγαλψλνληαη ζε πεξηνρέο πνπ εζηηάδνπλ ζην απηνζπλαίζζεκα, ην ελδηαθέξνλ γηα 

κάζεζε θαη ηε ζπλεξγαζία (ΤΠΔΠΘ, 2009, ζζ. 252-254) θαη είλαη θαζνξηζηηθέο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηελ  θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή θαη ην 

βαζκφ ηεο καζεζηαθήο ηνπ εηνηκφηεηαο. Ζ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο θαη ε θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, δεκηνπξγεί 

θίλεηξα γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ πξνζέγγηζε θαη δηεξεχλεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζζ. 24-25). πλεπψο, νη δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο ζπλδένληαη άκεζα θαη έλα κέξνο ηνπο εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, κε ηνλ ηνκέα ηεο πλεξγαζίαο κε ηνπο 

Άιινπο λα ππάξρεη απηνχζην ηφζν ζηελ πεξηνρή ηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο 

φζν θαη ησλ Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ (ΤΠΔΠΘ, 2009). 

Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ ηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο είλαη 

απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ζηνρεπκέλεο Γξαζηεξηφηεηεο 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο (ΓΜΔ). Καηά ηελ ππνζηήξημε, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη 

λα έρεη θαηά λνπ πσο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ θαη 

ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ηνπ, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 

απζηεξή θαζνδήγεζε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ παηδηνχ λα ζπλδέεηαη κε 

ηελ απηφλνκε δξάζε ηνπ (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζζ. 24-25). Οη πεξηνρέο αλάπηπμεο 

ζηηο νπνίεο νξγαλψλνληαη νη δεμηφηεηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο είλαη (α) ην 

Απηνζπλαίζζεκα, (β) ην Δλδηαθέξνλ γηα Μάζεζε θαη (γ) ε πλεξγαζία κε ηνπο 

Άιινπο (ΤΠΔΠΘ, 2009, ζζ. 252-254). 

Σν Απηνζπλαίζζεκα (α) αθνξά ζηελ άπνςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

κέζα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ πιεπξά θαη εθθξάδεηαη ζεηηθά κε ζεηηθή εηθφλα ηνπ 

εαπηνχ θαη αξλεηηθά κε αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο ΓΝΧ.Τ.ΚΟΗ. 

δπζθνιίεο, κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή πνπ έρνπλ ππνζηεί θάπνηνπ είδνπο 

θαθνπνίεζε. ηφρνο ηεο πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο κάζεζεο (Γξνζηλνχ et al., ζ. 24). 

Σν Δλδηαθέξνλ γηα Μάζεζε (β) παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε ηνπ παηδηνχ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο πξνζνρήο ηνπ. Ζ 
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πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ηνπ επεξεάδεη απηφκαηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θαη γίλεηαη κέζα απφ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο κε ΓΜΔ, 

πξνζαξκνζκέλα ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο (Γξνζηλνχ 

et al., 2009, ζζ. 24-25). 

Ζ πλεξγαζία κε ηνπο Άιινπο (γ) είλαη κηα αλαπηπμηαθή πεξηνρή πνπ εληάζζεηαη 

ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. χκθσλα κε ην Υξεζηάθε 

(2013, ζζ. 255-257), νη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο απνηεινχλ κηα απφ ηηο 

πξναπαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο δηφηη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θηιηθψλ 

θαη ηζνξξνπεκέλσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δηεπθνιχλνπλ ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα, ηε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθά παηρλίδηα θαη ηελ ηζνξξνπία ησλ 

ζρέζεσλ ζηε κεηέπεηηα δσή ησλ παηδηψλ. Αθφκε, επλννχλ ηελ αλάπηπμε 

αθαδεκαηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο (Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 

255-257). 

Ζ δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο θαηαλφεζεο κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εηδηθή δηδαζθαιία γίλεηαη κέζα απφ θαηάιιεια δνκεκέλα 

πξνγξάκκαηα πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο, ε ζηφρεπζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζηε 

«κηθξννκαδηθή, ζπλεξγαηηθή θαη δηαζεκαηηθή κάζεζε» (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζ. 25). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα εξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο, 

αμηνπνηψληαο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κέζα απφ κηα πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα 

εκπιέθεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο γλσζηηθά αληηθεηκέλα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο καζεηέο αθνινπζεί ηξία ζηάδηα-βήκαηα, θαηά ηα 

νπνία αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά νη κηθξννκαδηθέο ζρέζεηο: (1) ηελ εξγαζία θαηά 

δεχγε, (2) ηελ εξγαζία ζε νκάδα ηξηψλ παηδηψλ θαη (3) ηελ εξγαζία ζε κεγαιχηεξε 

απφ ηξηκειή νκάδα. Γηα ηε κεηαπήδεζε απφ ην έλα βήκα ζην επφκελν, πξνππνηίζεηαη 

ε εκπέδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ (Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 255-257).  

Σέινο, έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πξνζαξκνγή ηνπο είλαη ε νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο σο πξνο ην ρψξν θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο δηακφξθσζε. Υσξνηαμηθά ε αίζνπζα 

κπνξεί λα έρεη ηηο δηαζηάζεηο κηαο ηππηθήο ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ, ελψ εζσηεξηθά κπνξεί 

λα δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ζε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 252-253). Ο ηξφπνο πνπ νξγαλψλνληαη θαη 
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ηνπνζεηνχληαη νη καζεηέο ζην ρψξν ηεο ηάμεο επεξεάδεη ιεηηνπξγηθά θαη πξαθηηθά 

ηηο δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2. Γξνζηλνύ, Μ. (2015). Γξαζηεξηόηεηεο πλαηζζεκαηηθήο Δηνηκόηεηαο θαη Κνηλσληθέο 

Γεμηόηεηεο πξνζαξκνγήο. 

 

 

1.5. Αλαγθαηόηεηα ηεο Έξεπλαο: Τπνζέζεηο 

 

Όπσο θάλεθε απφ ηελ αλσηέξσ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, πιήζνο εξεπλψλ 

κειεηνχλ ην πξφβιεκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηνλ απηηζκφ 

πξνζπαζψληαο λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο παξεκβάζεηο. Πνιιέο 

απφ απηέο επηθεληξψλνληαη ζε κεκνλσκέλεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο εκβαζχλνληαο ζε 

ηξφπνπο ρξήζεο θαη βειηίσζήο ηνπο. Χζηφζν, ιίγεο αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ελψ δελ είλαη πνιιέο φζεο 

κειεηνχλ ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ απφ κηα ηερληθέο ζηελ παξέκβαζε. 

 

υναιςκθματικι 
οργάνωςθ

Αυτοςυναίςκθμα

Ενδιαφζρον για 
μάκθςθ

υνεργαςία με 
τουσ άλλουσ

Κοινωνικζσ 

δεξιότθτεσ 

Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 

    

Κοινωνικζσ 

δεξιότθτεσ 
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Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζπγθεθξηκέλα ζην πξφβιεκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζε καζεηή κε απηηζκφ. 

Δηδηθφηεξα, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο εμεηάδνπλ (α) αλ νη εηδηθέο 

δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο 

ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, (β) Αλ νη 

δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε έκθαζε ηα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα ηνπ 

καζεηή εμππεξεηνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο θαη 

(γ) αλ νη  δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) δηεπθνιχλνπλ ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ 

καζεηή κε απηηζκφ ζην ζρνιείν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Μεζνδνινγία Έξεπλαο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

 

 

2.1. Οξηζκόο ηνπ εξεπλεηηθνύ πεδίνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

 

Μηα απφ ηηο πην θαζνξηζηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ 

ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ην θίλεκα ηεο έληαμεο. χκθσλα κε απηφ ηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο κέζα ζηελ 

θνηλσλία. ηα πιαίζηα απηήο ηεο θηινζνθίαο εθθξάδνληαη ζπλερψο έληνλνη 

πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αμηνιφγεζε θαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη φισλ ησλ πηπρψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο. Λχζε ζε απηνχο 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πιήζνο 

εξεπλψλ, νη νπνίεο φκσο είλαη δχζθνιν λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ηνπο, ηεο πνηθηιίαο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θηινζνθηθψλ ζέζεσλ ησλ ζπγγξαθέσλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, 

ζζ. 15-19, 44-47). 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Ζ 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη κεηθηή θαη απνηειείηαη απφ πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά δεδνκέλα. Όπσο αλαθέξνπλ νη Αβξακίδεο & Καιχβα (2006) νη πνζνηηθέο 

κέζνδνη ζηελ εηδηθή αγσγή δίλνπλ έκθαζε ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη 

εμππεξεηνχλ ηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη, φπσο είλαη νη κειέηεο 

πεξίπησζεο, εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ (ζζ. 32-41). 

Σελ νκάδα ζηφρνπ ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ν καζεηήο κε ΓΑΓ-ΦΑ θαη ελήιηθεο 

πνπ έξρνληαλ ζε επαθή καδί ηνπ. Ο ηξφπνο θαη ρξφλνο απαζρφιεζήο ηνπο 

ηαπηνπνηείηαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ γ’ εμακήλνπ θαη ηελ κειέηε πεξίπησζεο 

γηα 145 ζπλνιηθά ψξεο, κε 120 ψξεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη 25 επηπιένλ ψξεο γηα 

ην πείξακα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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2.2.  Μειέηε πεξίπησζεο – ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί κηα εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία αθνξά ζηε 

ιεπηνκεξή θαη δηεμνδηθή εμέηαζε ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ο Yin (2003), 

φπσο αλαθέξνπλ νη Αβξακίδεο & Καιχβα (2006), νξίδεη ηελ κειέηε πεξίπησζεο σο 

κηα εκπεηξηθή έξεπλα ε νπνία «εμεηάδεη έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν κέζα ζην 

πξαγκαηηθφ ηνπ πιαίζην θαη νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

ηνπ πιαηζίνπ δελ είλαη εχθνια δηαθξηηέο» (ζ. 302).  

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ζηνπο εξεπλεηέο έρνπλ λα θάλνπλ πξσηίζησο κε 

ηε δπλαηφηεηα γηα θαηαλφεζε ζχλζεησλ θαηλνκέλσλ θαη ρξήζε πνηθίιισλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δηεξεχλεζεο ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο. Έλαο αθφκε ιφγνο 

πνπ ζπλίζηαηαη ε κειέηε πεξίπησζεο σο ζηξαηεγηθή ζηελ έξεπλα είλαη φηη πνιιέο 

κνξθέο αλαπεξίαο είλαη ζπάληεο θάηη πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε ζπγθέληξσζε 

ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ δείγκαηνο. Αθφκε θαη κέζα ζηελ ίδηα θαηεγνξία αλαπεξίαο 

ή δπζθνιηψλ νη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα άηνκα είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 311-313). 

 

Μειέηε πεξίπησζεο εζηηαζκέλε ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ζηελ πξώηε θάζε ηνπ ΣΑΓΔΠΔΑΔ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο εζηηάδεη ζε καζεηή ειηθίαο 8,5 εηψλ κε δηάγλσζε 

ΓΑΓ-ΦΑ. Ο καζεηήο επηιέρζεθε αλάκεζα ζε άιινπο χζηεξα απφ πξνηξνπή ηεο 

δηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζίαδε ζηηο 

δεμηφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ νξγάλσζεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο ηαπηίδεηαη κε ην δηάζηεκα ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία μεθίλεζε 

ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 2014 θαη δηήξθεζε ζπλνιηθά 14 εβδνκάδεο.  

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξψηε θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή, ηε δηάγλσζή ηνπ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο κε ην καζεηή εθπαηδεπηηθνχο θαη έπεηηα ζπληάρζεθε ην αηνκηθφ, 

νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ ηνπ ηζηνξηθφ (Γξνζηλνχ, 2014, γ).  
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Αηνκηθό ηζηνξηθό: Ζ κειέηε πεξίπησζεο εζηηάδεηαη ζην Μ., αγφξη 8,5 ρξφλσλ, 

πνπ θνηηά ζην β’ εμάκελν ηεο κέζεο βαζκίδαο ηνπ εηδηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Δίλαη 

ην πξψην παηδί ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο θαη δεη κε ηνπο γνλείο θαη ηε κηθξή ηνπ 

αδεξθή. Πξφθεηηαη γηα έλα αγφξη κε θαιή ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη ζχκθσλα κε ην 

βηβιηάξην πγείαο ηνπ, δελ έρεη πεξάζεη θάπνηα κνιπζκαηηθή αζζέλεηα θαη δελ ηνπ έρεη 

ζπκβεί θάπνην αηχρεκα.  

Ο Μ. ζε ειηθία 3 κελψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κεηά ην ηξηπιφ εκβφιην, δηέθνςε 

επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη επαλήιζε κεηά απφ 3 κήλεο. ε ειηθία 2 εηψλ 

νη γνλείο παξαηήξεζαλ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη αλεζχρεζαλ, φκσο δε 

δηαγλψζζεθε ηφηε θάπνην πξφβιεκα. Ζ δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο έγηλε ζε ειηθία 3 

εηψλ θαη ηφηε μεθίλεζε εξγνζεξαπεία θαη ινγνζεξαπεία.  

Μέρξη ζήκεξα ν χπλνο ηνπ αλαθέξεηαη φηη παξνπζηάδεη δηαηαξαρή, θαζψο πνιιέο 

θνξέο ηα βξάδηα μππλά αλαζηαησκέλνο θαη πεγαίλεη ζηνπο γνλείο ηνπ. Χο πξνο ηελ 

απηνλνκία ηνπ, ν καζεηήο απηνεμππεξεηείηαη ζην θαγεηφ θαη ηελ ηνπαιέηα. 

Υξεηάδεηαη πάληα θάπνην ελήιηθν πξφζσπν καδί ηνπ θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ θαη 

ηηο εμφδνπο ηνπ εθηφο ζρνιείνπ. 

Μέρξη πξφζθαηα παξαθνινπζνχζε ηα απνγεχκαηα ινγνζεξαπεία (2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα) θαη εηδηθή δηαπαηδαγψγεζε (4 θνξέο ηελ εβδνκάδα) ζε ηδησηηθφ 

Φπρνδηαγλσζηηθφ Κέληξν. Πξνζσξηλά, πεγαίλεη ζε Κέληξν Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο γηα ΑκεΑ, φκσο αλαθέξεηαη πσο ζχληνκα ζα ζπλερίζεη ηηο ζπλεδξίεο 

πνπ έθαλε ηδησηηθά. Πεγαίλεη, επίζεο, 1 κε 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ελφξγαλε 

γπκλαζηηθή. Παιαηφηεξα, ηα απνγεχκαηα πήγαηλε ζε θνιπκβεηήξην κέρξη πνπ θέηνο 

ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί. Σνπ άξεζε πνιχ ε ζπγθεθξηκέλε εμσζρνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα γη’ απηφ θαη πνιιέο θνξέο ηε δεηάεη, φκσο γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηη 

έρεη ζπκβεί. 

Χο πξνο ηελ εκθάληζή ηνπ, ν καζεηήο είλαη πάληα πνιχ πεξηπνηεκέλνο θαη 

πξνζεγκέλνο απφ ην ζπίηη. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ έρεη ζεηηθά ζηνηρεία, έρεη φκσο θαη 

αξλεηηθά, ηα νπνία, ιφγσ ηνπ απηηζκνχ, ηνπ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

θπξίσο ζηνλ θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. Ζ Φπρνθνηλσληθή εθηίκεζε πνπ 

έγηλε ζην ζρνιείν αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο είλαη πεξηζηαζηαθά δηαηαξαθηηθφο 

κε θσλέο θαη θιάκα θαη παξνπζηάδεη βξαρχβηεο εθξήμεηο ζπκνχ. 

χκθσλα κε ηελ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο (αξρηθή, ελδηάκεζε θαη ηειηθή), νη δεμηφηεηέο ηνπ 

ζην ηξηαδηθφ θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
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Δπηθνηλσλία: Δληνπίδεηαη θαηά κέζν φξν 4,3 εμάκελα θάησ απφ ηε ρξνλνινγηθή 

ειηθία, κε κεγαιχηεξεο επηδφζεηο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (Β’ εμάκελν Α’ Γεκνηηθνχ) 

θαη ρακειφηεξεο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ζην 

δηάινγν (Β’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ). 

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο: Παξνπζηάδνληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηηο επηκέξνπο 

δεμηφηεηεο θαη ε απφθιηζή ηνπο απφ ηε γξακκή βάζεο ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν 

ζηα 4,8 εμάκελα θάησ. Οη κεγαιχηεξεο επηδφζεηο θαηαγξάθεθαλ ζηνπο θαλφλεο 

(κφιηο 1 εμάκελν θάησ απφ ην εμάκελν θνίηεζεο) ελψ νη ρακειφηεξεο θπξίσο ζηελ 

θνηλσληθή πξσηνβνπιία θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο (έσο θαη 6 εμάκελα πξνο 

ηα θάησ). 

Σθέςε-θαληαζία: Απνθιίλεη θαηά κέζν φξν 4,3 εμάκελα θάησ απφ ηε βάζε. Οη 

κεγαιχηεξεο επηδφζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηηο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο ελψ νη ρακειφηεξεο 

ζηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ζρέζεηο κε ηα αληηθείκελα. 

Ο Μ. ερνιαιεί θξάζεηο απφ δηαθεκίζεηο, θπξίσο ηξάπεδεο, θαη θξάζεηο πνπ ηνπ 

ιέλε νη γνλείο ηνπ ζην ζπίηη. Κάλεη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο κε ηα ρέξηα κπξνζηά απφ 

ηα κάηηα ηνπ. Ξέξεη λα δηαβάδεη κηθξέο ιέμεηο θαη θξάζεηο θαη λα ππνινγίδεη πξάμεηο 

κε πξφζζεζε θαη αθαίξεζε κέρξη ην ελλέα. Σνπ αξέζνπλ ηα ράδηα θαη νη αγθαιηέο απφ 

άηνκα κε ηα νπνία ληψζεη νηθεία. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηα αληηθείκελα, έρεη εθδειψζεη εκκνλή κε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο εηθφλεο. Έρεη εθδειψζεη, επίζεο, εκκνληθή ζρέζε κε κηθξναληηθείκελα 

ζην ρψξν πνπ ηνπ θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη κπνξεί λα ηα θξαηά. πρλά θέξλεη ηέηνηα 

αληηθείκελα απφ ην ζπίηη θαη ηα έρεη ζπλερψο καδί ηνπ. 

 

Γπλαηά θαη αδύλαηα ζηνηρεία: Σα δπλαηά ζηνηρεία ηνπ Μ. ηνλ βνεζνχλ λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ζην ζρνιείν θαη έμσ απφ απηφ, ελψ ηα 

αδχλαηα ζηνηρεία είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ δπζθνιεχνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ. 
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Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό: Οη γνλείο ηνπ Μ. έρνπλ ηειεηψζεη ιπθεηαθή εθπαίδεπζε, ε 

πγεία ηνπο είλαη θαιή θαη δελ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. Ο παηέξαο ηνπ, 

ειηθίαο 42 ρξφλσλ, είλαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαη ε κεηέξα ηνπ, 39 ρξφλσλ, 

αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά. 

Οη γνλείο γλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ θαη είλαη ππνζηεξηθηηθνί θαη 

πξνζηαηεπηηθνί. Δλεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηηο λέεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, 

δηαβάδνπλ γηα ην πξφβιεκα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Μ. θαη δνθηκάδνπλ λέα πξάγκαηα πνπ 

ζεσξνχλ φηη ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα εμειηρζεί. Πξνζέρνπλ πνιχ ηελ εκθάληζή ηνπ θαη 

ηε δηαηξνθή ηνπ. 

ήκεξα δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πνξεία πνπ έρεη θάλεη ην παηδί ηνπο θαη 

έρνπλ αθφκε πξνζδνθίεο γηα ηελ εμέιημή ηνπ. Οη απμεκέλεο φκσο πξνζδνθίεο ηνπο 

δπζθνιεχεη πνιιέο θνξέο λα απνδερηνχλ ην πξφβιεκα θαη θαηά θαηξνχο 

απνγνεηεχνληαη γηαηί δε βιέπνπλ ηε βειηίσζε πνπ ζέινπλ λα δνπλ, θπξίσο σο πξνο 

ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο. πλήζσο ν παηέξαο, ζεσξεί απνηπρεκέλε φπνηα 

πξνζπάζεηα δε θέξλεη γηα απηνχο απηά απνηειέζκαηα. Ο ίδηνο έρεη δειψζεη πσο 

ππάξρνπλ θνξέο πνπ δελ κπνξεί λα ην δηαρεηξηζηεί.  

-       ΑΔΤΝΑΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

 Δυςκολία ςτθν κοινωνικι προςαρμογι 

και ςυναλλαγι 

 Αντίδραςθ ςτθν αλλαγι του 

προγράμματοσ  

 Δεν παίρνει πρωτοβουλίεσ  

 Διάςπαςθ προςοχισ 

 Ζλλειψθ εμφανϊν αγαπθμζνων 

ενδιαφερόντων – δυςκολία ςτθν 

προςζγγιςθ 

 Επιλεκτικζσ αλλθλεπιδράςεισ  και 

απαντιςεισ 

 Εμμονι με τισ κρθςκευτικζσ εικόνεσ 

 Δεν μοιράηεται τα αντικείμενά του 

 Αναςτάτωςθ κατά τθν αλλθλεπίδραςθ 

με καινοφργια πρόςωπα 

 Εμμονι με αντικείμενα που φζρνει από 

το ςπίτι. 

+     ΔΤΝΑΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

 υνεργάςιμοσ 

 Πρόκυμοσ 

 Τπακοφει ςε εντολζσ 

 Συπικόσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ και τθ 

ςυμπεριφορά του ςτο 

ςχολείο 
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Οη γνλείο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο δαζθάιαο, είλαη ζπλεξγάζηκνη ζε φ, ηη 

αθνξά ην ζρνιείν. Ζ κεγάιε ηνπο αγσλία είλαη λα γίλεη ν Μ. πην θνηλσληθφο. 

Δλδηαθέξνληαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ επίδνζή θαη ηελ παξνπζία ηνπ ζην ζρνιείν 

θαη είλαη ηππηθνί ζηηο ζπλαληήζεηο γνλέσλ. 

Πέξα απφ ην ζρνιείν, ηνλ έρνπλ γξάςεη απφ κηθξφ ζε εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Βγαίλνπλ ζπρλά καδί ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο, γηνξηέο, ζε 

παηδφηνπνπο θαη παηδηθέο ραξέο. Σν παηδί έρεη θαιή ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπ.  

Ο M. έρεη θαη κηα κηθξφηεξε αδεξθή, 3 εηψλ. Με ηελ αδεξθή ηνπ δελ έρνπλ 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, κφλν θάπνηεο θνξέο παίδνπλ θπλεγεηφ. Δθείλε φζν 

κεγαιψλεη αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αδεξθνχ ηεο, φκσο δελ κπνξεί λα 

ηελ θαηαλνήζεη. Σεο θαίλεηαη πεξίεξγν πνπ δελ παίδεη καδί ηεο θαη γη απηφ ζπρλά ηνλ 

θνξντδεχεη. Οη γνλείο δελ ηεο έρνπλ κηιήζεη αθφκε ιφγσ ηεο κηθξήο ηεο ειηθίαο, 

φκσο πξνζπαζνχλ λα ηνπο θέξνπλ πην θνληά κέζα απφ παηρλίδηα.  

Ο παππνχο ηνπ Μ. είλαη παπάο θαη ν καζεηήο πεγαίλεη πνιχ ζπρλά ζηελ εθθιεζία 

κε ηνπο γνλείο ηνπ. Απφ εθεί έρεη απνθηήζεη ηελ εκκνλή ηνπ κε ηηο ζξεζθεπηηθέο 

εηθφλεο. Ζ κεηέξα, σζηφζν, δε ζέιεη λα εληζρχεηαη απηφ νχηε ζην ζπίηη νχηε ζην 

ζρνιείν.  

 

Σρνιηθό ηζηνξηθό: Ζ πξψηε δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ Μ. έγηλε ζε ειηθία 3 

εηψλ. Σφηε πήγε γηα 2 ρξφληα ζε ηδησηηθφ παηδηθφ ζηαζκφ θαη έπεηηα θνίηεζε ζην 

Νεπηαγσγείν κε παξάιιειε ζηήξημε. Πέξζη γξάθηεθε γηα πξψηε θνξά ζην Δηδηθφ 

Γεκνηηθφ ρνιείν πνπ θνηηά κέρξη ζήκεξα. Έρεη δερζεί εθπαίδεπζε ζην πξφγξακκα 

TEACCH. 

Οη γνλείο αλαθέξνπλ φηη πνιιέο θνξέο ην πξσί μππλά κε δπζθνιία θαη δείρλεη 

άξλεζε λα εηνηκαζηεί γηα ην ζρνιείν. Ο καζεηήο έξρεηαη θαη θεχγεη απφ ην ζρνιείν 

κε ηαμί, καδί κε δχν άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

χκθσλα κε ηε δαζθάια ηεο ηάμεο νη γλσζηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο βξίζθνληαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, εθεί φκσο πνπ πζηεξεί αξθεηά είλαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

Μηα άιιε ζεκαληηθή δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ν Μ. ζην ζρνιείν είλαη φηη 

ηαξάδεηαη θαη απνζπληνλίδεηαη κε ηηο αιιαγέο ζην πξφγξακκα, ηδίσο ζε πεξηφδνπο 

πνπ γίλνληαη πξνεηνηκαζίεο γηα γηνξηέο. Δθείλε θάζε θνξά ηνπ εμεγεί θαη ηνλ 

πξνεηνηκάδεη γηα ηελ αιιαγή πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ 

ηνπ πξνθαιεί αλαζηάησζε είλαη φηαλ αιιάδεη απξνεηδνπνίεηα αίζνπζα ή βξίζθεηαη 

κε πνιιά άηνκα. Σφηε δπζθνιεχεηαη λα ην δηαρεηξηζηεί, παξνπζηάδεη εθξήμεηο ζπκνχ 
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θαη εληείλνληαη νη εκκνλέο ηνπ κε αληηθείκελα. Κάπνηεο θνξέο πξνζπαζεί θη ν ίδηνο 

λα ακπλζεί ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο ιέγνληαο θξάζεηο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ πνπ ηνλ 

εξεκνχλ ζε β’ εληθφ πξφζσπν. 

Κάζε πξσί πνπ κπαίλεη ζηελ ηάμε έρεη ζαλ ξνπηίλα ηνπ λα θηηάρλεη ην σξνιφγην 

πξφγξακκα ηεο εκέξαο ζηνλ ηνίρν, θάηη πνπ έρεη θηηάμεη ε δαζθάια ηνπ εηδηθά γηα 

εθείλνλ. ην κάζεκα δπζθνιεχεηαη λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθφκε θαη φηαλ ε δαζθάια ηνλ ξσηά, ε πξνζνρή ηνπ δηαζπάηαη 

θαη θάπνηεο θνξέο δείρλεη λα «ράλεηαη» ζε δηθέο ηνπ ζθέςεηο θνηηάδνληαο αιινχ θαη 

ρακνγειψληαο. Τπαθνχεη ζηηο εληνιέο ηεο, φκσο ν ίδηνο δελ αλαιακβάλεη κφλνο ηνπ 

πξσηνβνπιίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα λα βγάιεη ηα ηεηξάδηά ηνπ, παξά κφλν 

κεηά απφ παξαθίλεζε θαη εληνιή ηεο. Όηαλ εθείλε αλεβάζεη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηεο 

ή ν ίδηνο ληψζεη φηη πηέδεηαη, θιείλεη ηα απηηά ηνπ θαη ηα κάηηα ηνπ θαη θσλάδεη. Κάησ 

απφ ην ζξαλίν ηνπ ζπλήζσο ππάξρνπλ αληηθείκελα πνπ έρεη θέξεη απφ ην ζπίηη, κε ηα 

νπνία παίδεη ζην δηάιεηκκα.  

Χο πξνο ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, ν καζεηήο δελ αλαπηχζζεη θηιίεο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη δε ζπκκεηέρεη ζηα νκαδηθά παηρλίδηα. ηα δηαιείκκαηα θάλεη 

κφλνο βφιηεο θαη ερνιαιεί θξάζεηο θξαηψληαο ηα αληηθείκελά ηνπ. Ο κφλνο 

ζπκκαζεηήο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξά αξθεηά είλαη ν δηπιαλφο ηνπ, ν νπνίνο πνιχ 

ζπρλά ηνλ πξνζεγγίδεη κηκνχκελνο ζπκπεξηθνξέο ηνπ. Οη δχν ζπκκαζεηέο ζπλήζσο 

αληαιιάδνπλ αγθαιηέο, φπσο αξέζεη ζην M. λα θάλεη κε πξφζσπα κε ηα νπνία 

αηζζάλεηαη νηθεία. Ο δηπιαλφο ηνπ ηνλ πξνζέρεη θαη ηνλ βνεζά. Απφ ηελ άιιε, νη 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη θαιή. Όηαλ εμνηθεησζεί καδί ηνπο είλαη 

ζπλεξγάζηκνο θαη ππάθνπνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ζεκεηψλνπλ φηη ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλν γηα λα 

δεζεί θαη λα εμνηθεησζεί κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα κπνξέζεη λα 

ζπλεξγαζηεί. Μαδί ηνπο έρεη απνθηήζεη θαιέο ζρέζεηο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ νη νπνίνη ηνπ είλαη αδηάθνξνη.  

Ζ δαζθάια ηεο ηάμεο αλαθέξεη πσο ππήξμε έλα δηάζηεκα θέηνο πνπ ν καζεηήο 

εξρφηαλ κε πεξηζζφηεξε γθξίληα θάζε πξσί απφ ην ζπίηη θαη νη εκκνλέο ηνπ είραλ 

εληαζεί θαη απμεζεί. πλνιηθά, φκσο, παξαηεξεί φηη έρεη παξνπζηάζεη αξγή αιιά 

αηζζεηή βειηίσζε ζηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή ζπγθξηηηθά κε πέξζη, ηελ πξψηε 

ηνπ ρξνληά ζην εηδηθφ ζρνιείν. 
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Γηάγλσζε: Ζ δηάγλσζε ηνπ Μ. έγηλε ην θαινθαίξη ηνπ 2013, απφ ηα ΚΔΓΓΤ ηνπ 

Ννκνχ Αραΐαο. Αλαθέξεη πσο ν καζεηήο παξνπζηάδεη «Απηηζκφ θαη άιιεο 

δηαηαξαρέο αλάπηπμεο».  

ην ιεθηηθφ ηνκέα, παξνπζηάδεηαη δηαηαξαρή ζηελ επηθνηλσλία θαη δπζθνιία ζην 

δηάινγν, κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Όηαλ ην επηζπκεί 

αληαπνθξίλεηαη ζε νηθείεο εξσηήζεηο θαη κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ 

ιεθηηθά. Σν ιεμηιφγηφ ηνπ είλαη θησρφ φκσο δελ έρεη δπζθνιίεο ζηελ θσλνινγηθή ηνπ 

επίγλσζε. 

ην γλσζηηθφ ηνκέα, ζπλαληά δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

πξνζνρήο. Παξνπζηάδεη, επίζεο, αξγή αληαπφθξηζε. Έρεη αλαπηχμεη δεμηφηεηεο 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζε πξσηαξρηθφ ζηάδην θαη έρεη θαηαθηήζεη βαζηθέο 

πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο.  

ηνλ θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, αλαθέξεηαη πσο ν καζεηήο παξνπζηάδεη 

κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα επηθνηλσλία, παζεηηθφηεηα ζηε ζπλδηαιιαγή, θησρή 

ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

 

Αίηεκα γνλέσλ: Σν αίηεκα θαη ε κεγάιε αγσλία ησλ γνληψλ ηνπ Μ. είλαη λα γίλεη 

πην θνηλσληθφο. 

 

 

2.3. Δξγαιεία Έξεπλαο 

Πεξηγξαθή εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή  Πνηνηηθώλ Γεδνκέλσλ 

 

 

2.3.1. Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο – ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

 

χκθσλα κε ηνπο Αβξακίδε & Καιχβα (2006), «ε παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηά καο λα ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ – φπσο π.ρ. ηεο 

φξαζεο, ηεο αθνήο θαη ηεο νζκήο». Χο εξεπλεηηθή κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, φπσο νη ζπλεληεχμεηο θαη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπκπεξηθνξψλ, 

θαηαζηάζεσλ θαη ζσκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα ζεηηθά πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε 

ηεο ζηελ ΔΑΔ, είλαη φηη κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ πιεζπζκνί νη νπνίνη δελ δχλαληαη 
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ή δε γλσξίδνπλ λα εθθξαζηνχλ ιεθηηθά θαη λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία κε-ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. Αθφκε, κπνξεί λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζρεδηαζκφ ή ηελ αμηνιφγεζε εμαηνκηθεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο παξαηήξεζεο σο κεζφδνπ ζηελ 

έξεπλα είλαη φηη δελ κπνξεί λα θαηαγξάςεη πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο, παξά κφλν 

ζπκπεξηθνξέο. (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 220-223). 

Χο πξνο ην είδνο ηεο παξαηήξεζεο αλάινγα κε ην κέξνο ζην νπνίν δηεμάγεηαη, 

κπνξεί λα είλαη λαηνπξαιηζηηθή φηαλ γίλεηαη ζε έλα θπζηθφ πιαίζην ή εξγαζηεξηαθή 

φηαλ γίλεηαη κέζα ζε έλα εξγαζηήξην κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. Αλάινγα κε ηα 

δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο, κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή ή 

πνηνηηθή. Ζ πνζνηηθή παξαηήξεζε, ε νπνία νλνκάδεηαη θαη ζπζηεκαηηθή, κεηξά κε 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ νξηζηεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν. Ζ πνηνηηθή παξαηήξεζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ εζλνγξαθία θαη ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ζπρλά πξνεγείηαη ηεο 

πνζνηηθήο, είλαη ζηε βάζε ηεο πεξηγξαθηθή, μεθηλά ρσξίο πξνθαζνξηζκέλεο ηδέεο θαη 

δίλεη έκθαζε ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή. ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε ν παξαηεξεηήο έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ 

νκάδα πνπ κειεηά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ κπνξεί λα είλαη ακεηακθίεζηε, φηαλ ηα 

άηνκα πνπ παξαηεξνχληαη γλσξίδνπλ ην ζθνπφ ηεο παξνπζίαο ηνπ, ή κεηακθηεζκέλε, 

φηαλ ν ξφινο ηνπ σο παξαηεξεηήο δελ ηνπο θαζίζηαηαη γλσζηφο. (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζζ. 233-257). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ε παξαηήξεζε πνπ έγηλε ζην καζεηή κε ΓΑΓ-ΦΑ ήηαλ 

λαηνπξαιηζηηθή, κέζα ζην ζρνιείν ηνπ, θαη πνηνηηθή, κε έκθαζε ηε ζπκκεηνρηθή 

ακεηακθίεζηε παξαηήξεζε. 

 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) θαη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθώλ Γεμηνηήησλ 

(ΛΔΒΓ) ζύκθσλα κε ηε δεύηεξε θάζε ηνπ ΣΑΓΔΠΔΑΔ  

 

Ζ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ), ζχκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2014, γ), 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη θαηαγξαθήο «ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, 

ησλ επηπέδσλ ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαζψο 

θαη ησλ απνθιίζεσλ απφ ην επίπεδν ηεο ηάμεο θαη ηνπ εμακήλνπ θνίηεζεο». Αθφκε, 

ρξεζηκεχεη ζηελ αλίρλεπζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζχλζεησλ ΓΝΧ.Τ.ΚΟΗ. δπζθνιηψλ 
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ηνπ αηφκνπ ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Γξνζηλνχ, 2014, γ). Ζ ρξήζε ηεο 

ΑΠΑ θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ εμαηνκηθεπκέλα δηδαθηηθά 

πξνγξάκκαηα. Μέζα απφ απηήλ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ζθεθηεί ηη κπνξνχλ λα 

θάλνπλ νη καζεηέο κφλνη ηνπο, ηη κε κηθξή θαη ηη κε κεγάιε βνήζεηα θαη ηη ζα 

κπνξνχλ χζηεξα απφ ζπζηεκαηηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζ. 

28).  

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κέζα απφ ηελ ΑΠΑ απνηειεί ηε δεχηεξε θάζε 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ θαη πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ζε Λίζηεο Διέγρνπ 

Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ). Οη ΛΔΒΓ πεξηιακβάλνπλ δεμηφηεηεο νξγαλσκέλεο θαη 

θαηεγνξηνπνηεκέλεο ζε πεξηνρέο αλάπηπμεο ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο(1), ησλ 

Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ(2) έηζη φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζην Πιαίζην 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΠΑΠΔΑ), ησλ 

Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ(3) (ΓΜΓ), ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ(4) (ΔΜΓ) θαη ησλ ΔΜΓ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ(5) (Γξνζηλνχ, 2014, γ). 

ηελ ΑΠΑ ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαηαγξάθεθαλ νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζηηο 

αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ ΛΔΒΓ. Ζ παξαηήξεζε δηήξθεζε 

ζπλνιηθά 14 εβδνκάδεο, ηαπηίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

θαη έγηλε κέζα ζε ηξεηο θάζεηο. Με βάζε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε νξίζηεθαλ νη 

δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με βάζε ηελ ελδηάκεζε έγηλε έλαο 

ζπλνιηθφο παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχζε ζην ηη 

πήγαηλε θαιά θαη ηη φρη κέρξη ζηηγκήο θαη ηη έπξεπε λα αιιάμεη. Με βάζε ηελ ηειηθή 

παξαηήξεζε αμηνινγήζεθαλ νη επηδφζεηο ηνπ σο απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ.  

Ζ θαηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ ζηηο ΛΔΒΓ έγηλε ζην πξφγξακκα Excel, φπνπ 

ζρεκαηίζηεθε αηνκηθφο θάθεινο ηεο ΑΠΑ ηνπ καζεηή ζε πίλαθεο θαη γξακκέο 

απνθιίζεσλ απφ ην εμάκελν θνίηεζεο. ηνπο πίλαθεο κε ηηο γξακκέο απνθιίζεσλ 

πεξηιακβάλνληαλ ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή, ζε θάζεηεο ζηήιεο νη πεξηνρέο αλάπηπμεο 

θαη νη επηκέξνπο δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη θαη νξηδφληηα ηα εμάκελα 

θνίηεζεο. εκεηψζεθε κε θίηξηλε γξακκή ε ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ 

καζεηή (Α’ εμάκελν ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ), κε (ρ) κπιε ρξψκαηνο ην θνπηάθη κε ην 

επίπεδν επηδφζεσλ θαη έπεηηα ελψζεθαλ ηα (ρ) κε κηα γξακκή. Ζ δηαδηθαζία απηή 

αθνινπζήζεθε θαη ζηηο ηξεηο παξαηεξήζεηο. Γηα ηε γξακκή απνθιίζεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θφθθηλν ρξψκα γηα ηελ αξρηθή ΑΠΑ, θίηξηλν γηα ηελ ελδηάκεζε θαη 

κπιε γηα ηελ ηειηθή.  
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Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο 

 

χκθσλα κε ην βηβιίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο (2009) κε ηίηιν Γξαζηεξηφηεηεο 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2009), νξίδνληαη 

ηέζζεξηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα: ν πξνθνξηθφο ιφγνο, ε 

ςπρνθηλεηηθφηεηα, νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. 

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο ρσξίδεηαη ζηηο δεμηφηεηεο αθξφαζεο, ζπκκεηνρήο ζην 

δηάινγν θαη έθθξαζεο κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. χκθσλα κε ηελ αξρηθή ΑΠΑ, ζηνλ 

ηνκέα ηεο αθξφαζεο, ν καζεηήο βξίζθεηαη 6 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηε 

ζπκκεηνρή ζε κνπζηθά θαη ερεηηθά παηρλίδηα θαη 4 εμάκελα θάησ ζηε κίκεζε ήρσλ, 

ηελ αλαγλψξηζε θαη παξαγσγή ήρσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ αθξφαζε θαη 

εθηέιεζε εληνιψλ πνπ αθνχεη δσληαλά. Ζ αθξφαζε, αλαγλψξηζε θαη δηάθξηζε ήρσλ 

απνθιίλεη 1 εμάκελν, ελψ ε αθξφαζε θαη επαλάιεςε ιέμεσλ ή θξάζεσλ κε ξπζκφ 

θαλέλα εμάκελν. ηνλ ηνκέα ηεο ζπκκεηνρήο ζην δηάινγν, ην παηδί εκθαλίδεη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαθνίλσζε ησλ λέσλ ηεο εκέξαο θαηαγξάθεηαη 

έσο θαη 8 εμάκελα θάησ απφ ην εμάκελν θνίηεζεο, ελψ ε εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή λα 

απεπζχλεη ην ιφγν ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαηαγξάθεηαη έσο 7. ηα 6 εμάκελα θάησ 

εληνπίδεηαη ε αλαθνξά δξαζηεξηνηήησλ απφ ην παξειζφλ ή ην κέιινλ, ε άκεζε 

αληαπφθξηζε ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ 

παηδηνχ λα ιέεη ηα νλφκαηα ζπκκαζεηψλ ηνπ.  Ζ θαηνλνκαζία λνκηζκάησλ θαη κέζσλ 

ζπγθνηλσλίαο βξίζθεηαη ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ, ε θαηνλνκαζία 

αληηθεηκέλσλ απέρεη κφιηο 1 εμάκελν θάησ απφ ην εμάκελν θνίηεζεο θαη δελ 

παξνπζηάδεηαη θακία απφθιηζε απφ ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ 

καζεηή ζηελ πξνθνξά ζπιιαβψλ. ηνλ ηνκέα ηεο έθθξαζεο κε ζαθήλεηα θαη 

αθξίβεηα, ε έθθξαζε κπξνζηά ζε άιινπο θαη ε πξνθνξηθή πεξηγξαθή θαη δηήγεζε 

απέρνπλ 6 εμάκελα θαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ επηζέησλ θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ Μ. λα 

θάλεη εξσηήζεηο 5 εμάκελα θάησ. Ζ ρξήζε θαηαθαηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πξνηάζεσλ 

θαη ε εηνηκφηεηά ηνπ παηδηνχ λα ιέεη ιέμεηο θαη πξνηάζεηο βξίζθνληαη ζην Α’ 

εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ θαη ε ρξήζε ησλ ξεκάησλ ζην ζσζηφ αξηζκφ θαη ρξφλν 1 

εμάκελν θάησ απφ ην εμάκελν πνπ θνηηά. Οη ζπγθεληξσηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηα 

επίπεδα εηνηκφηεηαο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν δείρλνπλ πσο ε αθξφαζε εκθαλίδεηαη λα 

απέρεη ζπλνιηθά 2,9 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, ε ζπκκεηνρή ζην δηάινγν 

4,7, ελψ ε έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν 4,4 

εμάκελα θάησ. 
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Ζ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη ηνλ ηνκέα ηεο 

γεληθήο θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν, ην ξπζκφ θαη ρξφλν 

θαη ηελ πιεπξίσζε. χκθσλα κε ηελ αξρηθή ΑΠΑ, ζηηο δεμηφηεηεο γεληθήο θαη ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο ε εθηέιεζε αδξψλ θηλήζεσλ, ε απηνεμππεξέηεζε θαη ε αηνκηθή 

θαζαξηφηεηα δελ απνθιίλνπλ απφ ην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή. ρεηηθά κηθξέο 

είλαη νη απνθιίζεηο πξνο ηα θάησ ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο: ε εθηέιεζε ιεπηψλ 

θηλήζεσλ βξίζθεηαη ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ, ε θαζαξηφηεηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην Β’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ θαη ν ζπληνληζκφο 

ησλ θηλήζεσλ ζην Α’ εμάκελν ηεο Β’ Γεκνηηθνχ. ηνλ ηνκέα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ζην ρψξν, εθηφο απφ ηελ εθηέιεζε κνπζηθνρνξεπηηθψλ θηλήζεσλ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη αζθήζεσλ πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηε βνήζεηα παηδαγσγηθνχ πιηθνχ πνπ 

εληνπίδνληαη 6 θαη 4 εμάκελα πξνο ηα θάησ αληίζηνηρα, νη ππφινηπνη ηνκείο 

εκθαλίδνπλ ειάρηζηεο απνθιίζεηο απφ ηε γξακκή βάζεο. Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν θαηαηάζζεηαη ζην Α’ εμάκελν ηεο Β’ Γεκνηηθνχ, ν 

ζπληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν κε ηε βνήζεηα 

αληηθεηκέλσλ ζην Β’ εμάκελν ηεο Β’ Γεκνηηθνχ, ελψ θακία απφθιηζε δελ 

εκθαλίδεηαη ζηελ εθηέιεζε δηαδξνκψλ. ηελ ππνθαηεγνξία ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ 

ρξφλνπ, ε πεξηγξαθή δηεγήζεσλ κε ηνλ ηξφπν «πξσί- κεζεκέξη- βξάδπ» βξίζθεηαη 6 

εμάκελα θάησ απφ ην εμάκελν θνίηεζεο θαη ε γλψζε ηεο ψξαο 5. Ζ εηνηκφηεηα ηνπ 

παηδηνχ λα ιέεη ηνπο κήλεο θαη ηηο επνρέο ηνπ έηνπο θαη ε εθηέιεζε ξπζκηθψλ 

θηλήζεσλ θαηαγξάθνληαη ζην Α’ εμάκελν, ελψ ε γλψζε ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο 

θαη ηνπ ρξφλνπ ζην Β’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ. Ζ αληίιεςε ηνπ ξπζκνχ απνθιίλεη 

κφιηο 1 εμάκελν απφ ηε γξακκή βάζεο. ηνλ ηνκέα ηεο πιεπξίσζεο, ε εθηέιεζε 

θηλήζεσλ αθξίβεηαο κε νδεγίεο απνθιίλεη 5 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, ελψ 

δελ εκθαλίδνληαη απνθιίζεηο ζηελ εηνηκφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ιέεη ηα κέξε ηνπ 

ζψκαηνο. Ζ εθηέιεζε θπθιηθψλ θηλήζεσλ, ε εηνηκφηεηά ηνπ λα δείρλεη θαη λα ιέεη ηα 

κέξε ηνπ ζψκαηνο κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε, ε ηζνξξνπία ζην έλα πφδη θαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο εκθαλίδνληαη ζην Α’ 

εμάκελν ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ. Οη ζπγθεληξσηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηα επίπεδα 

εηνηκφηεηαο ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα δείρλνπλ πσο ζηε γεληθή θαη ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα, ε απφθιηζε ηνπ καζεηή θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ππνινγίδεηαη 1,5 

εμάκελα, ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν 2, ζην ξπζκφ θαη ην ρξφλν 3,8 θαη ζηελ 

πιεπξίσζε 2,3 εμάκελα. 
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Ζ πεξηνρή ησ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ρσξίδεηαη ζηελ νπηηθή, αθνπζηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή κλήκε, ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη ηνπο 

ζπιινγηζκνχο. χκθσλα κε ηελ αξρηθή ΑΠΑ, ζηελ ππνθαηεγνξία ηεο νπηηθήο 

κλήκεο ν καζεηήο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα κεγάιεο απνθιίζεηο: ε εηνηκφηεηά ηνπ 

λα ιέεη νλφκαηα πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη λα ζπκάηαη ηη δείρλνπλ νη 

θάξηεο πνπ είδε, είλαη αλάινγε ηεο ρξνλνινγηθήο ηνπ ειηθίαο. Ζ εηνηκφηεηα λα 

ζπκάηαη ην πεξηερφκελν κηαο θάξηαο πνπ είδε απνθιίλεη 1 κφλν εμάκελν πξνο ηα 

θάησ, λα ζπκάηαη λνκίζκαηα πνπ είδε 3 θαη λα ιέεη ηα ρξψκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηηο θάξηεο κε ηε ζεηξά πνπ ηνπ ηηο έδεημαλ 4 εμάκελα θάησ. ηελ ππνθαηεγνξία ηεο 

αθνπζηηθήο κλήκεο, ε επαλάιεςε ρξσκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ άθνπζε βξίζθεηαη 

ζηε γξακκή βάζεο. Ζ εηνηκφηεηα ηνπ Μ. λα ιέεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζε φ, ηη 

άθνπζε ζεκεηψλεηαη ζην Β’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ε ρξνληθή ζχλδεζε 

γεγνλφησλ πνπ ηνπ δηεγήζεθαλ ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ. Ζ εηνηκφηεηα λα 

ιέεη νλφκαηα, δηεπζχλζεηο θαη δηαδξνκέο βξίζθεηαη ζην Β’ εμάκελν ηεο Α’ 

Γεκνηηθνχ θαη ε επαλάιεςε ιέμεσλ θαη αξηζκψλ ζην Α’ εμάκελν ηεο Β’ Γεκνηηθνχ. 

ηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγηθήο κλήκεο εκθαλίδνληαη κεγάιεο δηαθνξέο: ην παηδί 

ζπλαληά δπζθνιίεο ζηηο αληίζεηεο έλλνηεο /κεγάινο-κηθξφο/, /ρνληξφο-αδχλαηνο/, 

/ςειά-ρακειά/, /ειαθξχ-βαξχ/ θαη ζην λα ιέεη ζθελέο απφ ηελ ηειεφξαζε, νη νπνίεο 

θαηαηάζζνληαη 6 εμάκελα θάησ. Ζ θαηνλνκαζία πξνζψπσλ, αληηθεηκέλσλ θαη 

πφιεσλ βξίζθνληαη ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ, ε θαηνλνκαζία αληηθεηκέλσλ 

ζην Β’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ, ελψ πάλσ ζηε γξακκή βάζεο είλαη ε αλαγλψξηζε 

θαη πξνθνξά ηνπ νλφκαηφο ηνπ. ηνλ ηνκέα ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο 

παξνπζηάδνληαη επίζεο κεγάιεο απνθιίζεηο απφ ηε γξακκή βάζεο: ζηε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο ζε απηφ πνπ βιέπεη θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ηνπ γηα νξηζκέλν 

ρξφλν, ην παηδί απέρεη απφ ηε ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία 7 εμάκελα θάησ. Ζ 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ φηαλ πεξπαηάεη βξίζθεηαη ζην Β’ εμάκελν ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ, φηαλ παίδεη ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ θαη φηαλ ληχλεηαη, 

ρηελίδεηαη θαη πιέλεηαη ζην Β’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ. ηελ ππνθαηεγνξία ηεο 

ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο, ε δηάηαμε λνκηζκάησλ θαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαηήξεζεο 

ηεο κάδαο θαη ηνπ βάξνπο απνθιίλεη 5 εμάκελα απφ ηε βάζε. Ζ δηάηαμε 

αληηθεηκέλσλ, γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη νη αληηζηνηρίεο παξνπζηάδνληαη ζηα 4 

εμάκελα πξνο ηα θάησ θαη ε ηαμηλφκεζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ 3, ελψ πάλσ ζηε 

γξακκή βάζεο βξίζθεηαη ε ηαμηλφκεζε αληηθεηκέλσλ θαη παηρληδηψλ. ηνλ ηνκέα ησλ 

ζπιινγηζκψλ, φιεο νη πεξηνρέο απνθιίλνπλ απφ ηε ρξνλνινγηθή ειηθία ηνπ καζεηή. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηνηκφηεηα πνπ έρεη λα ιέεη κε ινγηθή ζεηξά δξαζηεξηφηεηεο 

εληνπίδεηαη ζην Β’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ελψ ε ηνπνζέηεζε εηθφλσλ θαη ήρσλ 

κε αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ινγηθή ζεηξά, ε θαηαλφεζε εκηηειψλ δσγξαθηθψλ 

ζρεκάησλ θαη ν ζρεκαηηζκφο ινγηθψλ πηλάθσλ θαηαηάζζνληαη ζην Α’ εμάκελν ηεο 

Α’ Γεκνηηθνχ. Οη ζπγθεληξσηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηα επίπεδα εηνηκφηεηαο ζηηο 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο δείρλνπλ πσο ε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο παξνπζηάδεη ηε 

κεγαιχηεξε απφθιηζε θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, θζάλνληαο θαηά κέζν φξν ηα 5,2 

εμάκελα. Αθνινπζνχλ νη ζπιινγηζκνί κε 4,2, ε ιεηηνπξγηθή κλήκε κε 3,8, ε 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε κε 3,6, ε αθνπζηηθή κλήκε κε 2,4 θαη ηέινο, ε νπηηθή 

κλήκε κε 1,6 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο. 

Ζ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο πεξηιακβάλεη ηνλ ηνκέα 

ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

άιινπο. Με βάζε ηελ αξρηθή ΑΠΑ, ζηνλ ηνκέα ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ε ραξά ηεο 

επηηπρίαο θαη ε απνδνρή ησλ άιισλ θαηαηάζζνληαη ζην Α’ εμάκελν ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ, ελψ ε γλψζε θαη απνδνρή ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπ βξίζθεηαη ζην Α’ 

εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπ θαη ε θαιή εηθφλα 

ηνπ εαπηνχ πξνο ηα έμσ απέρνπλ 3 εμάκελα θάησ, ελψ 2 εμάκελα ε απνδνρή ηεο 

απνηπρίαο ηνπ. ηελ ππνθαηεγνξία ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηε γξακκή βάζεο: ε εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή λα ξσηά φηαλ 

έρεη απνξίεο εληνπίδεηαη 7 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, ελψ ην ελδηαθέξνλ 

γηα κάζεζε 6. Ζ κάζεζε θαηλνχξγησλ πξαγκάησλ, ε γλψζε ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ 

βξίζθνληαη ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ θαη ε θξνληίδα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην 

Α’ εμάκελν ηεο Β’ Γεκνηηθνχ. ηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο 

παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο είλαη ν κφλνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν 

θαηαγξάθνληαη ηφζν πνιιέο θαη κεγάιεο απνθιίζεηο ζπγθξηηηθά κε ηα ηππηθά 

αλαπηπζζφκελα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ Μ. Δηδηθφηεξα, ε ζπλεξγαζία κε πξφζσπα 

εθηφο ζρνιείνπ, ε γπκλαζηηθή, νη αζθήζεηο ραιάξσζεο κε άιια παηδηά θαη ε 

αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ, φια θαηαηάζζνληαη ζην Β’ εμάκελν 

Πξνλεπίνπ. H ζπλεξγαζία κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη ζην Α’ εμάκελν, 

ελψ ε ζπλεξγαζία κε ηα πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηαο ζην Β’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ. Οη 

ζπγθεληξσηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηα επίπεδα εηνηκφηεηαο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε δείρλνπλ πσο ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ ππνινγίδεηαη λα απνθιίλεη 

θαηά κέζν φξν 4 εμάκελα πξνο ηα θάησ, ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε 4,5, ελψ 
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αμηνπαξαηήξεηνο είλαη ν κέζνο φξνο ηεο απφθιηζεο πξνο ηα θάησ γηα ηε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο άιινπο, πνπ αγγίδεη ηα 6,5 εμάκελα. 

 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ ΔΔΑ όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζην 

ΠΑΠΔΑ 

 

Σν ΠΑΠΔΑ πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο νη νπνίεο νξγαλψλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνλ ηνκέα ηεο 

πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο. 

Με βάζε ηελ αξρηθή ΑΠΑ, ν ηνκέαο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ππνινγίδεηαη 

λα απέρεη ζπλνιηθά 3,8 εμάκελα απφ ηε γξακκή βάζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαηαηάζζεηαη 5 εμάκελα θάησ, ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη 

νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο 4 θαη ε ςπρνθηλεηηθφηεηα 2 εμάκελα θάησ. ηνλ ηνκέα ησλ 

βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ν κέζνο φξνο απφθιηζεο πξνο ηα θάησ 

ππνινγίδεηαη ζηα 4 εμάκελα, κε φιεο ηηο δεμηφηεηεο, δει. ηελ αλάγλσζε, θαηαλφεζε, 

γξαθή θαη ηα Μαζεκαηηθά λα βξίζθνληαη ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ. Ζ 

ππνθαηεγνξία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απέρεη θαηά κέζν φξν 5 εμάκελα απφ ηε 

ρξνλνινγηθή ειηθία ηνπ καζεηή, κε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζαξκνγή 

ζην πεξηβάιινλ λα εληνπίδνληαη ζην A’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ θαη ηελ απηνλνκία 

ζην πεξηβάιινλ ζην Β’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ. Ο ηνκέαο ησλ δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν 1,5 εμάκελα θάησ. Οη αηζζεηηθέο 

ηέρλεο θαηαγξάθνληαη 4 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, ελψ ν ειεχζεξνο 

ρξφλνο εθάπηεηαη κε απηήλ. Σέινο, ζηελ ππνθαηεγνξία ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο 

εηνηκφηεηαο, ν καζεηήο δελ παξαηεξήζεθε λα έρεη θαηαθηήζεη επαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο. Οη πξνεπαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο ππνινγίδνληαη 4 εμάκελα πξνο ηα 

θάησ. 

 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

(ΓΜΓ) ζύκθσλα κε ηα ΓΔΠΠΣ θαη ηα ΑΠΣ  

 

Οη ΓΜΓ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο γιψζζαο, ηεο εηνηκφηεηαο, ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ. 
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χκθσλα κε ηελ αξρηθή ΑΠΑ, ζηνλ ηνκέα ηεο Γιψζζαο νη δεμηφηεηεο θαίλεηαη λα 

απνθιίλνπλ ζπλνιηθά 4 εμάκελα πξνο ηα θάησ κε ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ 

θαηαλφεζε λα βξίζθνληαη ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ. Ζ ππνθαηεγνξία ηεο 

εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή ζηηο δηάθνξεο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά 

3,8 εμάκελα θάησ. Δηδηθφηεξα, ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε εκθαλίδεηαη ζην Β’ 

εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ε παξαγσγή, ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη νη λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ θαη ε ςπρνθηλεηηθφηεηα ζην Α’ 

εμάκελν ηεο Β’ Γεκνηηθνχ. ηνλ ηνκέα ησλ Μαζεκαηηθψλ, νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ 

βξίζθνληαη ζπλνιηθά 4 αθαδεκατθά εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, ην ίδην θαη 

νη επηκέξνπο δεμηφηεηεο ζηηο πξάμεηο, ηελ πξνπαίδεηα θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ ζεκεηψζεθαλ κεγάιεο απνθιίζεηο: ν κέζνο φξνο 

θηάλεη ηα 1,7 εμάκελα θάησ, κε ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο λα εθάπηνληαη κε ηε 

ρξνλνινγηθή ειηθία, ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο λα απέρνπλ 1 εμάκελν πξνο ηα θάησ 

θαη κφλν ηηο αξλεηηθέο λα πέθηνπλ ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ. 

 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ ΔΜΓ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ 

 

Οη ΔΜΓ ζην ηξηαδηθφ θάζκα ηνπ απηηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηθνηλσλίαο, ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζθέςεο-θαληαζίαο. 

Με βάζε ηελ αξρηθή ΑΠΑ, ν ηνκέαο ηεο επηθνηλσλίαο ππνινγίδεηαη θαηά κέζν 

φξν 4,3 εμάκελα θάησ απφ ηε ρξνλνινγηθή ειηθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκκεηνρή 

ζην δηάινγν θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηνπ παηδηνχ 

θαηαηάζζνληαη ζην Β’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ε έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη 

αθξίβεηα ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ, ελψ παξνπζηάδεη πξνθνξηθφ ιφγν πνπ 

αληηζηνηρεί ζην Β’ εμάκελν ηεο Α’ Γεκνηηθνχ. Ζ ππνθαηεγνξία ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ιφγσ ησλ κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ θαη ε 

απφθιηζή ηεο απφ ηε γξακκή βάζεο ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν ζηα 4,8 εμάκελα. Ζ 

θνηλσληθή πξσηνβνπιία, ε θνηλσληθή αληαπφθξηζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή 

ζηηο αιιαγέο βξίζθνληαη ζην Α’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ελψ ε βιεκκαηηθή 

επαθή, ε παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα, ε εγγχηεηα θαη ε ακνηβαηφηεηα-κνίξαζκα 

εληνπίδνληαη ζην Β’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Δπηπιένλ, ε ελαιιαγή ζεηξάο 

θαίλεηαη λα απέρεη 4 εμάκελα θάησ απφ ηε βάζε θαη νη θαλφλεο 1. Σέινο, ε 

ππνθαηεγνξία ηεο ζθέςεο-θαληαζίαο βξίζθεηαη θαηά κέζν φξν 4,3 εμάκελα θάησ 

απφ ηε βάζε, κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ζρέζεηο κε ηα αληηθείκελα λα 
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απνθιίλνπλ 6 εμάκελα, ηηο εκκνλέο θαη ηελ ηδενιεπηηθή ζθέςε λα απέρνπλ 4 θαη ηηο 

ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο 3 εμάκελα. 

 

 

2.3.2. Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο– ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

 

Ζ παξέκβαζε ζηελ ΔΑΔ έρεη σο ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή θαη πξνζθνξά ηνπ αηφκνπ 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ θνηλσλία, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ απηνλνκία θαη 

απηάξθεηα θαη ηελ έληαμή ηνπ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δσή. 

Τπνζηεξίδεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη εζηηάδεη 

ζηηο ζχλζεηεο ΓΝΧ.Τ.ΚΟΗ. δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ζε 

φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο, ελψ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ 

δνκψλ θαη κνλάδσλ ππνζηήξημεο (Γξνζηλνχ, 2014, δ). 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξέκβαζε ζηελ ΔΑΔ απνηειείηαη 

απφ ηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. Ζ ηέηαξηε θάζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρεπκέλεο εληαμηαθήο δηδαθηηθήο 

εξγαζίαο, κέζα απφ ηηο θαηάιιειεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο, θαη ηηο 

θαηαγξαθέο ησλ παξεκβάζεσλ ζην Έληππν θαηαγξαθήο ηεο Γηδαθηηθήο 

Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ). Ζ πέκπηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ αλαθέξεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζηνρεπκέλεο εληαμηαθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε βάζε ηηο 

θαηαγξαθέο ησλ παξαηεξήζεσλ θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ηνλ παηδαγσγηθφ 

αλαζηνραζκφ θαη πεξηιακβάλεη ην Έληππν θαηαγξαθήο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα 

(Γξνζηλνχ, 2014, δ). 

 

Έληππν θαηαγξαθήο Γηδαθηηθώλ Αιιειεπηδξάζεσλ (ΔΓΑ)  

 

ην ΔΓΑ ζεκεηψλεηαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή, ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ηνπ απφ ηελ εηεξνπαξαηήξεζε 

θαη απηνπαξαηήξεζή ηνπ θαη γεληθφηεξα φ, ηη ζρεηίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζ. 35). Ζ εηεξνπαξαηήξεζε αθνξά ζηα 

ιφγηα αιιά θαη ηε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, ηηο γθξηκάηζεο ηνπ, ηηο 

αληηδξάζεηο θαη ηηο ρεηξνλνκίεο ηνπ. Ζ απηνπαξαηήξεζε έρεη λα θάλεη κε ηα ζρφιηα 

θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ηε δηαπξνζσπηθή ηνπ ζρέζε κε ην 

καζεηή, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηα θίλεηξα πνπ επέιεμε 
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κε βάζε ηε καζεζηαθή ηνπ εηνηκφηεηα θαη ηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε (Γξνζηλνχ, 2014, 

ε). Αθφκε, ζην ΔΓΑ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο θαηά ηνλ 

νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αλαινγηζζεί ζην ηέινο θάζε παξέκβαζεο ηη πήγε 

θαιά θαη ηη φρη, ηη έπξεπε λα είρε πξνζέμεη θαη ηη ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ζηελ επφκελε 

παξέκβαζε (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζ. 35). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πάλσ κέξνο ηνπ 

εληχπνπ αλαγξάθεηαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ζε ζηήιεο ν αχμσλ 

αξηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ε αθξηβήο ηνπο εκεξνκελία, ηα ιφγηα ηνπ καζεηή θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα θαη ν ζρνιηαζκφο θαη παηδαγσγηθφο 

αλαζηνραζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Γξνζηλνχ, 2014, δ). 

ηελ παξνχζα κειέηε ζπκπιεξψζεθαλ δχν ΔΓΑ, έλα ζηα πιαίζηα ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ θαη έλα ζηα πιαίζηα ησλ πεηξακαηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

Οη ζπλνιηθέο παξεκβάζεηο ζην ΔΓΑ κε βάζε ην ΑΓΔΠΔΑΔ ήηαλ 10, ελψ ζην 

έληππν ησλ πεηξακαηηθψλ παξεκβάζεσλ 5. Οη ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαηά ηηο νπνίεο αλαπηχρζεθε ε δηδαθηηθή αιιειεπίδξαζε 

εζηίαδαλ ζηε πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε θαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ αλαγξάθεθε 

θαη ζηα δχν έληππα ήηαλ ν καζεηήο «λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ».  

 

Φσξνηαμηθή ελζσκάησζε 

 

Ζ ρσξνηαμηθή ελζσκάησζε έρεη λα θάλεη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηακφξθσζε 

ηεο ηάμεο θαη ηε ζέζε ηνπ καζεηή κέζα ζε απηήλ. Ζ ηάμε κπνξεί λα έρεη ηηο 

δηαζηάζεηο κηαο ζπλεζηζκέλεο ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ θαη σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ηεο 

δηακφξθσζε ελδείθλπηαη λα είλαη νξγαλσκέλε ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, ε θάζε κηα απφ 

ηηο νπνίεο λα εμππεξεηεί ζε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 252-253).  

Ζ ρσξνηαμηθή ελζσκάησζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ πξναπαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ ηνπο γηα λα 

κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ φρη κφλν ρσξνηαμηθά αιιά θαη ιεηηνπξγηθά ζηελ νκάδα ηεο 

ηάμεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο θάζνληαη θαη εξγάδνληαη ζηηο 

δηακνξθσκέλεο πεξηνρέο ηεο αίζνπζαο επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε θηιηθψλ 

θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα, ηε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθά 

παηρλίδηα, ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη εξεκίαο ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ 

(Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 252, 256). Δάλ ν ρψξνο είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο, 
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                                                                       ΔΑΚΑΛΑ 

 

 

                   

                             Μ. 

 

                                                    ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζηήξηγκα γηα αιιειεπηδξάζεηο, κπνξνχλ λα ρηηζηνχλ γέθπξεο 

επηθνηλσλίαο, λα βνεζεζεί ην παηδί πνπ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο θαη ε δηδαθηηθή λα 

γίλεη πεξηζζφηεξν ζπκκεηνρηθή (Caramella, 2015). 

ηα πιαίζηα ηεο κεζνδνινγίαο παξέκβαζεο ζηελ ΔΑΔ, ζηελ εηεξνπαξαηήξεζε 

θαηαγξάθεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο 

παξαηεξήζεθε ν καζεηήο ζην εθάζηνηε εκεξήζην σξνιφγην δηδαθηηθφ πξφγξακκα. 

Σα πνηνηηθά δεδνκέλα απεηθνλίζηεθαλ γξαθηθά ζε ζθαξηθήκαηα θαη έπεηηα 

ζρνιηάζηεθε ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε εμππεξέηεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο ζηελ 

αλάπηπμε κηθξννκαδηθψλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Οη αίζνπζεο 

πνπ παξαηεξήζεθαλ ήηαλ ε εηδηθή ηάμε, ε αίζνπζα ηεο κνπζηθήο, ηεο πιεξνθνξηθήο, 

ηεο γπκλαζηηθήο θαη ησλ εθδειψζεσλ, ε θνπδίλα-αίζνπζα ραιάξσζεο θαη ε απιή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1. θαξίθεκα ηεο εηδηθήο ηάμεο. 
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Δηθόλα 2. θαξίθεκα ηεο αίζνπζαο ηεο κνπζηθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3. θαξίθεκα ηεο θνπδίλαο – αίζνπζαο ραιάξσζεο 
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Δηθόλα 4. θαξίθεκα ηεο απιήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5. θαξίθεκα ηεο αίζνπζαο γπκλαζηηθήο. 
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Δηθόλα 6. θαξίθεκα ηεο αίζνπζαο εθδειώζεσλ. 
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Δηθόλα 7. θαξίθεκα ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο. 
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2.3.3. Δηδηθή Γηδαθηηθή – ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε  

 

Ζ εηδηθή δηδαθηηθή αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ ηνρεπκέλνπ 

Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ). Ο ζρεδηαζκφο απηφο δελ απνηειεί ηπραία δηαδηθαζία, θαζψο ν 

εθπαηδεπηηθφο ΔΑΔ ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ην πεξηερφκελν ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ην ζθνπφ 

θαη ηηο επηδηψμεηο. Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη ππφςε ηνπ ην πξνθίι ηνπ καζεηή, 

ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο αλάπηπμεο θαη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο 

πνπ ζα ηεζνχλ κε βάζε απηέο. Σέινο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εηδηθέο ηερληθέο θαη 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, λα κπνξεί λα επηιέγεη αλάκεζα ζε απηέο ηηο πην 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ θάζε πεξίπησζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην θαηάιιειν πιηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο (Γξνζηλνχ, 2014, α· 

Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 142-143). 

Αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Branwhite, 

φπσο αλαθέξνπλ νη Γξνζηλνχ et al., (2009), ε δηαδνρή ησλ νδεγηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαλνεηή θαη λα ζηεξίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (ζζ. 28-29). Οη νδεγίεο ζα 

πξέπεη λα ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο βήκαηα, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο αλάιπζεο 

έξγνπ (Task Analysis), ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ αλάιπζε ελφο ζηφρνπ ζε κηθξφηεξα 

βήκαηα, ηελ θαηάηκεζή ηνπ, δειαδή, ζε ππνζηφρνπο (Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 157). 

Αθφκε, ε δηαδνρή ησλ νδεγηψλ ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ην πξφγξακκα, 

ην νπνίν κπνξεί λα είλαη εμαηνκηθεπκέλν ή κηθξννκαδηθφ, αιιά θαη ηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα ηεο δηαδνρήο λα νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δεμηφηεηαο θαη λα είλαη 

ζπλδεδεκέλα σο πξνο ηε δνκή ηνπο. Ζ θάζε δεμηφηεηα πνπ θαηαθηάηαη ζα πξέπεη λα 

απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο ηεξαξρίαο δεμηνηήησλ θαη ην πξφγξακκα ζην ζχλνιφ 

ηνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Κάζε εθπαηδεπηηθφο 

κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απαξαίηεην λα θαζνδεγεί κε ηέηνην 

ηξφπν ην παηδί ψζηε λα πξνάγεηαη ε απηνλνκία θαη ε αλεμαξηεζία ζηε κειινληηθή 

ηνπ δξάζε (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζζ. 28-29). 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ζεκεηψλεηαη ζην έληππν θαηαγξαθήο ηνπ 

εμαηνκηθεπκέλνπ δνκεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. ε 

απηφ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή, ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο θαη ε ζπρλφηεηά ηεο, ν ρψξνο παξέκβαζεο, ν καθξνπξφζεζκνο, 

κεζνπξφζεζκνο θαη βξαρππξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο θαη νη ελφηεηεο ηνπ ΠΑΠΔΑ 
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ηηο νπνίεο εμππεξεηεί. Αθφκε, ζεκεηψλνληαη ηα παηδαγσγηθά πιηθά θαη ηα κέζα 

δηδαζθαιίαο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηεο ζηνρεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη νη ακνηβέο (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζζ. 29-36). 

 

Σρέδην ΣΑΓΔΠΔΑΔ κε έκθαζε ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο Σπλαηζζεκαηηθήο 

Οξγάλσζεο  

 

Σν ελ ιφγσ ΑΓΔΠΔΑΔ εμαηνκηθεχηεθε κε βάζε ηηο αλάγθεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, 

ηα ελδηαθέξνληα, θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ καζεηή, φπσο ζπγθεληξψζεθαλ κέζα απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο. Όπσο θαηαγξάθεθε ζηελ εκπεηξηθή ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη ηελ 

ΑΠΑ, ν καζεηήο θάλεθε λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή 

αληαπφθξηζε θαη αιιειεπίδξαζε, κεησκέλν θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ θαη δπζθνιίεο 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο. Γηα ην ιφγν απηφ δφζεθε έκθαζε ζηελ αλαπηπμηαθή 

πεξηνρή ηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο θαη θχξηα ζηφρεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ ε θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη 

θαη’ επέθηαζε ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν. Οη δηδαθηηθνί 

ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ θαηαλεκήζεθαλ ζε δηδαθηηθά βήκαηα θαη απνζθνπνχζαλ ζηε 

ζηαδηαθή αλάπηπμε κηθξννκαδηθψλ ζρέζεσλ, απφ ηελ νκάδα δχν αηφκσλ ζε απηή 

ησλ ηξηψλ θαη ηελ νκάδα ηεο ηάμεο θαη έπεηηα ζηηο νκάδεο ηνπ ζρνιείνπ κέζα απφ 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζ. 25). 

Tν πξφγξακκα ζηεξίρζεθε απφ ην ΠΑΠΔΑ (α) ζην Κεθάιαην Α. ρνιηθή θαη 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα, 3
ε
 Γεληθή ελφηεηα: Αλάπηπμε δεμηνηήησλ πλαηζζεκαηηθήο 

Οξγάλσζεο, Τπνελφηεηα 3: πλεξγαζία κε ηνπο άιινπο θαη (β) ζην Κεθάιαην Γ. 

Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη πξνζαξκνγή, 2
ε
 Γεληθή ελφηεηα: Γεμηφηεηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο, Τπνελφηεηα 2.1: Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 2.2: πλεξγαζία κε ηνπο 

άιινπο (ΤΠΔΠΘ, 2009, ζζ. 252-254, 262-263). 

 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη ζην εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην πξόγξακκα ΔΑΔ 

 

Ο καθξνπξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ ηέζεθε ήηαλ ν καζεηήο «λα αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο», ν κεζνπξφζεζκνο «λα ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπο άιινπο» θαη ν βξαρππξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο «λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα 

πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ». 
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Ο βξαρππξφζεζκνο απνηέιεζε ηνλ εηήζην δηδαθηηθφ ζηφρν θαη ρσξίζηεθε ζηνπο 

εμήο 6 επηκέξνπο ζηφρνπο: ν καζεηήο «λα  πξνζαξκνζηεί ζηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο 

θαη ηνπ ζρνιείνπ» (28 επηεκβξίνπ-2 Ννεκβξίνπ), «λα ζπλεξγάδεηαη κε ηε δαζθάια 

ηνπ» (28 Ννεκβξίνπ-20 Ηαλνπαξίνπ), «λα ζπλεξγάδεηαη ζε νκάδα δχν αηφκσλ» (28 

Ηαλνπαξίνπ-3 Μαξηίνπ), «λα ζπλεξγάδεηαη ζε νκάδα ηξηψλ αηφκσλ» (3 Μαξηίνπ-18 

Μαξηίνπ), «λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ νκάδα ηεο ηάμεο» (18 Μαξηίνπ-15 Μαΐνπ) θαη 

«λα ζπλεξγάδεηαη κε παηδηά άιισλ ηάμεσλ» (15 Μαΐνπ-15 Ηνπλίνπ).  

Απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο ηνπ εηήζηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, επηιέρζεθαλ 

πξνο πεξεηαίξσ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ν ηξίηνο («λα ζπλεξγάδεηαη ζε νκάδα δχν 

αηφκσλ») θαη ν ηέηαξηνο («λα ζπλεξγάδεηαη ζε νκάδα ηξηψλ αηφκσλ»). Καζέλαο απφ 

ηνπο ζηφρνπο απηνχο θαηαηκήζεθε ζε 5 επηκέξνπο βήκαηα – εκεξήζηνπο ζηφρνπο, 

ζπλζέηνληαο έηζη ην κεληαίν θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα παξέκβαζεο. Ο κεληαίνο 

δηδαθηηθφο ζηφρνο «λα ζπλεξγάδεηαη ζε νκάδα δχν αηφκσλ» ρσξίζηεθε ζηα εμήο 5 

βήκαηα: «λα πξνζαξκνζηεί ζηελ ηάμε καδί κνπ ρσξίο λα παξνπζηάδεη εληάζεηο», «λα 

ζπκκεηέρεη ζε ερεηηθφ παηρλίδη αθήλνληάο κε λα αθνινπζήζσ ην ξπζκφ ηνπ», «λα 

ζπλεξγαζηεί ζηελ θαηαζθεπή κνπζηθνχ νξγάλνπ», «λα ζπλεξγαζηεί ζηε ζχλζεζε 

ελφο θνιιάδ» θαη «λα παίμεη ερεηηθφ παηρλίδη αθνινπζψληαο ην δηθφ κνπ ξπζκφ». Ο 

κεληαίνο δηδαθηηθφο ζηφρνο «λα ζπλεξγάδεηαη ζε νκάδα ηξηψλ αηφκσλ» ρσξίζηεθε κε 

ηε ζεηξά ηνπ ζηα εμήο 5 βήκαηα: «λα πξνζαξκνζηεί θαη λα ζπλεξγαζηεί ζε νκάδα 

ηξηψλ αηφκσλ κέζα απφ ερεηηθφ παηρλίδη», «λα ζπλεξγαζηεί ψζηε λα παξακείλνπλ ηα 

κπαιφληα πάλσ ζην παλί», «λα ζπλεξγαζηεί ζηελ αληηζηνίρηζε κνπζηθψλ εηθφλσλ θαη 

ιέμεσλ», «λα ζπλεξγαζηεί θαη λα εθθξαζηεί κέζα απφ ηελ νκαδηθή δσγξαθηθή θαη ηε 

κνπζηθή» θαη «λα παίμεη επηηξαπέδην παηρλίδη». 

 

Δηδηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, δηαθνξνπνηεκέλα παηδαγσγηθά πιηθά θαη ακνηβέο, 

θξηηήξηα επηηπρίαο 

 

Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ εμππεξεηνχζαλ ηνπο 

εκεξήζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ήηαλ ζπλνιηθά 10. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

δηάζηεκα επηά εβδνκάδσλ, κε θαηά θχξην ιφγν 1 παξέκβαζε ηελ εβδνκάδα, ελψ 

έηπρε λα ππάξμεη κηα βδνκάδα κε 2 θαη κηα κε 3 παξεκβάζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηα παηδαγσγηθά πιηθά θαη νη ακνηβέο δηαθνξνπνηήζεθαλ αμηνπνηψληαο ηα αγαπεκέλα 

ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πξνηίκεζή ηνπ γηα ηε κνπζηθή, ελψ 

ππήξμε θαη κεζνιάβεζε ζπκκαζεηή ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ κεληαίνπ 
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ζηφρνπ. Χο θξηηήξην επηηπρίαο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ νξίζηεθε ν βαζκφο 

απηνλνκίαο ηνπ καζεηή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (κε ή ρσξίο 

βνήζεηα). Οη ακνηβέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ιεθηηθέο θαη πιηθέο ζε φιεο ηηο 

παξεκβάζεηο. Οη πιηθέο ακνηβέο ήηαλ απηνθφιιεηα ζην ηέινο θάζε παξέκβαζεο. 

ηηο 28/1/2015, ζηα πιαίζηα ηνπ κεληαίνπ ζηφρνπ «λα ζπλεξγάδεηαη ζε νκάδα δχν 

αηφκσλ», πινπνηήζεθε ε πξψηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ θάξηεο κε ηα επαγγέικαηα, καξθαδφξνη θαη θχιια Α4. Καηά 

ηε δξαζηεξηφηεηα, δφζεθαλ νη θάξηεο ζην καζεηή θαη έπξεπε λα βξεη αλάκεζα ζε 

απηέο ην κνπζηθφ θαη ην ζαμφθσλν. ηε ζπλέρεηα, ζρεδηάζακε ηε θηγνχξα ηνπ 

κνπζηθνχ θη έπεηηα ηνπ ζαμνθψλνπ ζε δχν ραξηηά θη εθείλνο ζπλέρηζε ην ζρέδην. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα δηήξθεζε 20 ιεπηά. 

Ζ δεχηεξε παξέκβαζε πινπνηήζεθε ζηηο 4/2/2015 θαη δηήξθεζε ζπλνιηθά 25 

ιεπηά. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ ήηαλ πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο κε κνπζηθά φξγαλα, 

θάξηεο κε επαγγέικαηα θαη πιαζηηθά κνπζηθά φξγαλα (καξάθεο, ηχκπαλν, 

κεηαιιφθσλν, πιαζηηθή ηξνκπέηα, θινγέξα, ληέθη, κπαγθέηεο). Γφζεθαλ ζην καζεηή 

ηα πιαζηηθά κνπζηθά φξγαλα θαη πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο κε απηά θη εθείλνο 

έπξεπε λα πεξηεξγαζηεί ηνλ ήρν ηνπο θαη λα αληηζηνηρίζεη ηηο θάξηεο κε ηα κνπζηθά 

φξγαλα. ηε ζπλέρεηα, επέιεμε ν θαζέλαο απφ έλα κνπζηθφ φξγαλν θαη ν καζεηήο 

έπξεπε λα παίμεη έλα δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη λα κε αθήζεη λα ηνλ αθνινπζήζσ 

(«ξπζκηθφο θαζξέθηεο»).  

Ζ ηξίηε δηδαθηηθή παξέκβαζε δηήξθεζε 25 ιεπηά θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

11/2/2015. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πιαζηηθή ζηξνγγπιή ζπζθεπαζία, 

ζηξνγγπιφ ιεπθφ ραξηφλη ζηελ πεξίκεηξν ηεο ζπζθεπαζίαο, ραξηνηαηλία, θφιια, 

ςαιίδη, ρξσκαηηζηά ραξηφληα θαη θνξδέια. Γφζεθε πιαζηηθνπνηεκέλε θάξηα κε ηελ 

εηθφλα ηνπ ηπκπάλνπ θαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή. Ο καζεηήο 

έπξεπε λα θνιιάεη ζπλεξγαηηθά ηα πιηθά πνπ ηνπ δίλνληαλ ηεξψληαο ηελ ελαιιαγή 

ζεηξάο.  

Ζ ηέηαξηε παξέκβαζε έγηλε ζηηο 25/2/2015 θαη ε δηάξθεηά ηεο ήηαλ 25 ιεπηά. Σν 

πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ γθξη ραξηφλη ηνπ κέηξνπ, θνκκάηηα απφ ρξπζαθί 

ραξηφλη, θφιια θαη καξθαδφξνη. Γφζεθαλ ηα ρξπζαθί θνκκάηηα απφ ραξηφλη θαη ην 

ραξηφλη ηνπ κέηξνπ κε ην ζρήκα ηνπ ζαμνθψλνπ. Ο καζεηήο, αθνχ ηνπνζεηήζεθε 

θφιια, έπξεπε λα θνιιά ηα θνκκάηηα πνπ ηνπ δίλνληαλ ζπλεξγαηηθά, ηεξψληαο ηελ 

ελαιιαγή ζεηξάο. 
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ηηο 3/3/2015 πινπνηήζεθε ε πέκπηε παξέκβαζε θαη δηήξθεζε 20 ιεπηά. Σν 

επνπηηθφ πιηθφ ήηαλ πιαζηηθά κνπζηθά φξγαλα (κεηαιιφθσλν, ηχκπαλν, κπαγθέηεο). 

Γφζεθαλ ζην καζεηή ηα δχν κνπζηθά φξγαλα θαη επέιεμε ν θαζέλαο ην έλα. Ο 

καζεηήο έπξεπε λα παίμεη έλα δηθφ ηνπ κνηίβν κε ην φξγαλν πνπ επέιεμε θαη λα 

αθήζεη λα ην αθνινπζψ («ξπζκηθφο θαζξέθηεο»), φπσο ζηελ δεχηεξε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε. ηε ζπλέρεηα, αιιάδνληαο ην κνηίβν, έπξεπε λα απνδερηεί ηελ αιιαγή 

θαη λα ηελ αθνινπζήζεη θη εθείλνο («ξπζκηθφο θαζξέθηεο»). 

Ζ έθηε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε πινπνηήζεθε ζηηο 4/3/2015 ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεληαίνπ ζηφρνπ «λα ζπλεξγάδεηαη ζε νκάδα ηξηψλ αηφκσλ». Σν ηξίην άηνκν ήηαλ ν 

δηπιαλφο ζπκκαζεηήο ηνπ. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 

πιαζηηθά κνπζηθά φξγαλα (κεηαιιφθσλν, ηχκπαλν, θχκβαια, κπαγθέηεο). Γφζεθαλ 

ζηνπο καζεηέο ηα φξγαλα θαη ν θαζέλαο επέιεμε απφ έλα. Ύζηεξα απφ επεμεξγαζία 

ηνπ ήρνπ ηνπο, έπξεπε λα πεη ν θαζέλαο ην φλνκά ηνπ ζπιιαβηζηά ρηππψληαο ηελ 

θάζε ζπιιαβή ζην φξγαλν (δξαζηεξηφηεηα πξνζαξκνγήο-γλσξηκίαο κε ηελ νκάδα), 

έπεηηα λα παίμεη ειεχζεξα θαη κε ζχλζεκα λα δψζεη ην φξγαλν ζην δηπιαλφ ηνπ θαη 

ηέινο λα παίμεη ειεχζεξα θαη κε ζχλζεκα λα δπλακψλεη θαη λα ρακειψλεη ηελ 

έληαζε. Σν παηρλίδη δηήξθεζε 25 ιεπηά. 

ηηο 5/3/2015 έγηλε ε πινπνίεζε ηεο έβδνκεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Σν πιηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ κπαιφληα, κεγάιν παλί θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν απφ φπνπ 

έπαηδε κνπζηθή. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα δφζεθαλ ηα κπαιφληα θαη ην παλί ζε ζρήκα 

ηξηγσληθφ. Αθνχ έπηαζε ν θαζέλαο απφ κηα άθξε, έπξεπε ηεληψλνληαο ην παλί θαη κε 

ην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο λα ζπξψμνπλ φινη ην κπαιφλη πξνο ηα πάλσ ρσξίο λα ην 

αθνπκπνχλ θαη ρσξίο λα πέθηεη θάησ. Έπεηηα, ην ίδην θαη κε ηα δχν κπαιφληα. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα δηήξθεζε 20 ιεπηά. 

Ζ φγδνε παξέκβαζε πινπνηήζεθε ζηηο 12/3/2015. Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ ήηαλ έλα 

παπνπηζφθνπην, ραξηφληα, ιαζηηράθηα, θφιια, ςαιίδη, ραξηνηαηλία, δαθηπινκπνγηέο, 

πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο κε κνπζηθά φξγαλα θαη ιέμεηο θαη βέιθξν. Σν 

παπνπηζφθνπην ζε ζρήκα θηζάξαο εζσηεξηθά ρσξίζηεθε κε δηαρσξηζηηθφ ραξηφλη ζε 

δχν κέξε: ην έλα πεξηιάκβαλε πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο κε κνπζηθά φξγαλα θαη ην 

άιιν ηηο ιέμεηο ηνπο. Ζ αληηζηνίρηζε εηθφλσλ θαη ιέμεσλ έγηλε ζε ραξηφλη κε βέιθξν. 

Αθνχ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηα παξαπάλσ πιηθά, έπξεπε λα επηιέγεη ν θαζέλαο 

ελαιιάμ κηα εηθφλα θαη ν ζπκκαζεηήο ηνπ λα βξίζθεη ηελ αληίζηνηρε ιέμε θαη έπεηηα 

λα θνιιάλε ηελ εηθφλα κε ηελ αληίζηνηρε ιέμε ηεο ζην ραξηφλη. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

δηήξθεζε 25 ιεπηά. 
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ηελ έλαηε δηδαθηηθή παξέκβαζε πινπνηήζεθε ζηηο 17/3/2015. Σν πιηθφ ήηαλ 

ραξηφλη ηνπ κέηξνπ, δαθηπινκπνγηέο θαη θηλεηφ ηειέθσλν γηα ηε κνπζηθή. Αθνχ 

δφζεθαλ ηα πιηθά, έπξεπε αθνχγνληαο ηε κνπζηθή λα δσγξαθίζνπλ φινη ειεχζεξα 

ζην ραξηφλη. Ζ δξαζηεξηφηεηα δηήξθεζε 15 ιεπηά. 

ηηο 18/3/2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία δηδαθηηθή παξέκβαζε. Σν πιηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ραξηφλη ηνπ κέηξνπ, καξθαδφξνη, θάθεινη ζε ηξία 

ρξψκαηα, θάξηεο απφ ραξηφλη ζε ηξία ρξψκαηα, δάξη, πηφληα, ραξηάθηα post-it. 

Καηαζθεπάζηεθε επηηξαπέδην παηρλίδη ζε ζρήκα ζαμνθψλνπ θαη θάξηεο κε εξσηήζεηο 

γηα θάζε θάθειν, έλαο γηα ηε Γιψζζα, έλαο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη έλαο κε 

εξσηήζεηο απφ ηελ Δπέιηθηε Εψλε θαη ηελ Κνηλσληθή Πξνζαξκνγή. Αθνχ δφζεθαλ 

ην επηηξαπέδην, ηα δάξηα, νη θάξηεο θαη ηα πηφληα, έπξεπε ην παηρλίδη λα μεθηλήζεη απφ 

ηελ αθεηεξία ξίρλνληαο ν θαζέλαο κε ηε ζεηξά ην δάξη. ε θάζε ζέζε πνπ ζηακαηνχζε 

ν θαζέλαο, έπξεπε λα επηιέγεη κηα θάξηα αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο κε ηε ζέζε πνπ 

ζηακάηεζε. Αθνχ απαληνχζε ζηελ εξψηεζε πνπ ηνπ ηχραηλε, έδηλε ην δάξη ζηνλ 

επφκελν. Νηθεηήο ζα ήηαλ φπνηνο θαηάθεξλε λα θηάζεη πξψηνο μαλά ζηελ αθεηεξία. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα δηήξθεζε 25 ιεπηά. 

 

Έληππν θαηαγξαθήο Σπλεξγαζίαο κε ηε Γαζθάια (ΔΣΓ) 

 

ην Έληππν θαηαγξαθήο ηεο πλεξγαζίαο κε ην γνλέα ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ζπλεξγαζίαο, ηα ιφγηα ηνπ 

ρσξίο αιιαγέο θαη εξκελείεο θαη πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

(Γξνζηλνχ et al., 2009, ζ. 41). 

ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαγξάθεθε ε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηεο ηάμεο ηνπ 

καζεηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. ην έληππν επηιέρζεθαλ 14 ελδεηθηηθέο εκεξνκελίεο 

ζπλεξγαζίαο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ θαη ζην ζρεδηαζκφ 

θαη πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ε εθπαηδεπηηθφο 

παξείρε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην καζεηή. 

 

 

2.3.4. πλεληεύμεηο – ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε  

 

Ζ ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθή κέζνδνο είλαη έλαο ζθφπηκνο δηάινγνο, θαηά ηνλ 

νπνίν ν ζπλεληεπμηαζηήο πξνζπαζεί λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο απφ ην 
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ζπλεληεπμηαδφκελν. Αλάκεζα ζηα ζεηηθά πνπ πξνζθέξεη απηή ε ηερληθή ζηελ έξεπλα, 

είλαη φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζπλεληεπμηαζηή λα πιεξνθνξεζεί γηα ζπκπεξηθνξέο 

πνπ είλαη δχζθνιν λα παξαηεξεζνχλ, εθδειψλνληαη ζπάληα ή απνηεινχλ ιεπηά 

δεηήκαηα, ελψ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε γλψκεο, ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο, ηελ 

πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο απφ άιιε νπηηθή γσλία, ηελ παξαηήξεζε ηεο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ άηνκα πνπ δελ δχλαληαη 

λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνην άιιν εξεπλεηηθφ εξγαιείν. ηα αξλεηηθά ηεο 

ζπγθαηαιέγεηαη ε έιιεηςε αμηνπηζηίαο εμαηηίαο ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπ φηη δε δχλαηαη λα επαλαιεθζεί κε 

αθξίβεηα, ελψ ν ζπλεληεπμηαδφκελνο κπνξεί λα παξαπνηήζεη εθνχζηα ή αθνχζηα ηα 

δεδνκέλα εμαηηίαο δηαθφξσλ γεγνλφησλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 183-203). 

Αλαθνξηθά κε ηα είδε ηεο, κπνξεί λα είλαη αηνκηθή ή νκαδηθή. ηελ νκαδηθή 

ζπλέληεπμε ζπκκεηέρνπλ πνιινί άλζξσπνη ηαπηφρξνλα. Όηαλ εζηηάδεη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ε ζπλέληεπμε απνηειεί κηα νκάδα εζηίαζεο. Ζ αηνκηθή 

ζπλέληεπμε απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε ελφο αηφκνπ, ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ζηάζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ.  Αλάινγα κε ηηο εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, κηα ζπλέληεπμε κπνξεί λα ζεσξεζεί δνκεκέλε, εκη-δνκεκέλε θαη 

κε-δνκεκέλε. Ζ δνκεκέλε ζπλέληεπμε  ρξεζηκνπνηεί ηππνπνηεκέλεο θαη 

θαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο πνπ επλννχλ ηε ζπιινγή αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ. ε κηα 

εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε αμηνπνηνχληαη εξσηήζεηο κε θαζνδεγεηηθφ θαη φρη 

ππαγνξεπηηθφ ραξαθηήξα. Ζ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ δελ είλαη ζεκαληηθή, δίλεηαη 

έκθαζε ζηε ζρέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ππάξρεη κηα ζρεηηθή ειεπζεξία θαη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθέο απφςεηο 

ηνπ αηφκνπ. Σέινο, ζηε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε νη ζπκκεηέρνληεο ζπδεηνχλ 

ειεχζεξα γηα δηάθνξα δεηήκαηα ηα νπνία μεθηλνχλ απφ κηα γεληθή ιίζηα ζεκάησλ πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηνλ ζπλεληεπμηαζηή (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 183-203). 

 

Σπλεληεύμεηο κε ηνπο εκπιεθόκελνπο ελήιηθεο γύξσ από ην καζεηή θαη ζεκαηηθνί 

άμνλεο 

 

Οη ζπλεληεχμεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ εκη-δνκεκέλεο θαη είραλ δηάξθεηα 

πεξίπνπ 10 ιεπηψλ ε θάζε κία. Ήηαλ αηνκηθέο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ελήιηθεο κε 

ηε κειέηε πεξίπησζεο ζην ζρνιείν, νη νπνίνη ήηαλ ε δηεπζχληξηα, ε εηδηθή 

παηδαγσγφο ηεο ηάμεο, ε κνπζηθφο, ε γπκλάζηξηα θαη ε ινγνζεξαπεχηξηα ηνπ 
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ζρνιείνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξνινγίνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μαγλεηνθσλήζεθαλ 

κε ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα δεδνκέλα.  

Οη ζπλεληεχμεηο ζρεηίδνληαλ κε ηηο δπζθνιίεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ 

καζεηή θαη είραλ σο ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο (1) ηα αηνκηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά, (2) ηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη (3) ηελ παξέκβαζε ζηηο 

δπζθνιίεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. Με βάζε ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα, νη 

εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ πξνο ζπδήηεζε ήηαλ ζρεηηθά κε ην πνηεο είλαη νη κεγαιχηεξεο 

δπζθνιίεο ηνπ καζεηή θαη πνηα ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα πξφζσπα, ελήιηθεο θαη 

ζπκκαζεηέο, ζην ζρνιείν ηνπ. Με βάζε ην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα, ζπδεηήζεθε ην 

αλ έρεη παξαηεξεζεί βειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ καζεηή απφ ηελ αξρή 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Με βάζε ηνλ ηξίην ζεκαηηθφ άμνλα, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην αλ ζεσξνχλ πσο έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πνπ λα 

βαζίδεηαη ζηα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνπο άιινπο. 

 

 

2.4. Δξγαιεία Έξεπλαο 

Πεξηγξαθή εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή  Πνζνηηθώλ Γεδνκέλσλ 

 

2.4.1.Μεζνδνινγία ζύληνκσλ κε ζηαζκηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ ΔΑΔ – 

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

 

Ζ δεκνζθφπεζε είλαη κηα πνζνηηθή κέζνδνο έξεπλαο πνπ έρεη σο ζθνπφ ηεο ηε 

ζπιινγή πνιιψλ δεδνκέλσλ, κέζα απφ ηε κέηξεζε νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ. Μπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε δηεξεπλεηηθά, ζηελ αξρή ελφο πξνγξάκκαηνο, είηε γηα ηνλ 

έιεγρν ππνζέζεσλ χζηεξα απφ πξνζεθηηθή κειέηε πξνεγνχκελσλ πνξηζκάησλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο, ην δείγκα ζα πξέπεη 

λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. Χζηφζν, κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα δείγκαηα λα 

είλαη θαζαξά επθαηξηαθά, φηαλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο 

δελ είλαη ζεκαληηθή ε γελίθεπζε. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ ζπλήζσο ζε 

δεκνζθνπήζεηο κηθξήο θιίκαθαο. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο δηεμαγσγήο κηαο 
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δεκνζθφπεζεο είλαη ε ρξήζε γξαπηψλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα κπνξεί 

λα αθνινπζνχλ έλα ηππνπνηεκέλν ζρέδην δνκήο (ζηαζκηζκέλα) είηε ην ζρέδην λα 

δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή κε βάζε ηελ έξεπλά ηνπ (κε ζηαζκηζκέλα). 

Κάπνηα απφ ηα αξλεηηθά ησλ δεκνζθνπήζεσλ ζηηο έξεπλεο είλαη ε απινπνίεζε 

ζχλζεησλ θαηλνκέλσλ, ν θίλδπλνο λα δίλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο «θνηλσληθά 

επηζπκεηέο» απαληήζεηο θαη ε επηζθίαζε ησλ αθξαίσλ απφςεσλ απφ ηελ άζξνηζε ησλ 

απαληήζεσλ. Γηα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ, ελδείθλπηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο έξεπλαο, ζπλήζσο 

πνηνηηθέο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 131-150). 

 

Γείγκα θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ ζπλνιηθά 40 εζεινληέο, εθ ησλ νπνίσλ 20 ήηαλ γνλείο 

παηδηψλ κε ΔΔΑ θαη 20 εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

Απφ ηνπο γνλείο, νη 14 (70%) ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 6 (30%) άλδξεο. Χο πξνο ηελ 

ειηθία ηνπο, νη 16 (80%) ήηαλ απφ 31 έσο 40 θαη 41 έσο 50 εηψλ, ελψ κφλν 3 (51%) 

απφ 51 θαη άλσ θαη 1 (5%) απφ 22 έσο 30 εηψλ. Χο πξνο ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, νη 8 

(40%) είραλ ηειεηψζεη ην Λχθεην, νη 6 (30%) επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, νη 4 (20%) 

Παλεπηζηεκηαθή θαη 2 (10%) απφ απηνχο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.  

Απφ ηνπο 20 εθπαηδεπηηθνχο, νη 12 (60%) ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 8 (40%) άλδξεο. 

Οη 15 (75%) απφ απηνχο ήηαλ ειηθίαο 31 έσο 40 θαη 41 έσο 50 εηψλ 4 (20%) 22 έσο 

30 θαη 1 (5%) 51 θαη άλσ εηψλ. Χο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, 16 (80%) ήηαλ απφθνηηνη 

ΑΔΗ θαη 2 (10%) θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ, 1 (5%) απφθνηηνο ΑΣΔΗ θαη 1 (5%) 

Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο. Αλαθνξηθά κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο νη 12 (60%) 

αλήθαλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη νη 8 (40%) ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Χο πξνο 

ηελ ηάμε δηδαζθαιίαο, νη 9 (45%) βξίζθνληαλ ζε γεληθή ζρνιηθή ηάμε, 3 (15%) ζε 

εηδηθή ηάμε, 2 (10%) ζε παξάιιειε ζηήξημε θαη 2 (10%) ζε ηκήκα έληαμεο θαη νη 

ππφινηπνη 4 (20%) βξίζθνληαλ ζε άιιε δνκή κε άηνκα κε ΔΔΑ. ρεηηθά κε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο, 13 (65%) εθπαηδεπηηθνί είραλ απφ 0 έσο 10 ρξφληα, 6 (30%) απφ 11 

έσο 20 θαη 1 απφ 21 έσο 30 ρξφληα πξνυπεξεζίαο.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ κε ζηαζκηζκέλα θαη δφζεθαλ ζε έληππε κνξθή. Ζ 

δηαλνκή θαη ζπιινγή ηνπο έγηλε πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, χζηεξα απφ πξνζσπηθή 
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επηθνηλσλία καδί ηνπο κέζα απφ Δηδηθφ ρνιείν θαη Κέληξν Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) ηνπ Ν. Αραΐαο. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ κνηξάζηεθαλ ήηαλ ζπλνιηθά 44 θαη απνθιείζηεθαλ απφ απηά 4 ησλ νπνίσλ νη 

απαληήζεηο ήηαλ ειιηπείο.  

 

Τν εξσηεκαηνιόγην 

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ απηηζκφ, θαη ήηαλ ην ίδην θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ηνπ 

δείγκαηνο. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιάκβαλε 15 εξσηήζεηο, βαζηζκέλεο ζηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ κε ηελ θιίκαθα LIKERT 5 ζεκείσλ 

(Πνιχ ιίγν, Λίγν, Αξθεηά, Πνιχ, Πάξα πνιχ) θαη έπεηηα αλαιχζεθαλ ζε πίλαθεο ζην 

πξφγξακκα Excel.  

ε θάζε εξεπλεηηθή ππφζεζε αληηζηνηρήζεθαλ πέληε εξσηήζεηο: (α) Γηα ηελ 

πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, νη εξσηήζεηο ήηαλ αλ ε δηδαζθαιία ζε παηδηά κε απηηζκφ 

ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ησλ άιισλ παηδηψλ, αλ έλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο 

ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο κπνξεί λα ην βνεζήζεη λα κάζεη θαη αλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηελ εηνηκφηεηά ηνπ λα κάζεη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά 

ηελ εηθφλα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο άιινπο. (β) Γηα ηε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε, νη 

εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζην αλ ηα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία, αλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα 

ζπλεξγάδεηαη θαιχηεξα κε πξφζσπα εληφο θη εθηφο ζρνιείνπ, αλ κπνξνχλ λα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θη αλ κπνξνχλ λα θάλνπλ ην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο πην απνηειεζκαηηθφ. (γ) Γηα ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, 

νη εξσηήζεηο είραλ λα θάλνπλ κε ην αλ έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ζηηο αλάγθεο 

θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα ην βνεζήζεη λα πξνζαξκνζηεί 

απνηειεζκαηηθά ζην ζρνιείν ηνπ, λα γλσξίζεη ην ρψξν ηνπ, λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο 

θαλφλεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο νκάδεο ηνπ θαη αλ έλα ηέηνην πξφγξακκα είλαη εθηθηφ 

λα πινπνηεζεί ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

 

 

2.4.2. Πείξακα θαη θνηλσληθέο ηζηνξίεο – ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 
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Σν πείξακα σο κέζνδνο έξεπλαο απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν θαη ηελ απφδεημε 

ππνζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρέζεηο αηηίνπ-αηηηαηνχ αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο. 

Ζ ινγηθή ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο κηαο κεηαβιεηήο επάλσ 

ζηελ άιιε κέζα απφ ηνλ έιεγρν φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ θαη ηελ 

ειάηησζε φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ εμεγήζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη. Απφ 

ηηο κεηαβιεηέο, «αλεμάξηεηε» νλνκάδεηαη εθείλε πνπ επηδξά πάλσ ζηελ άιιε, ελψ 

«εμαξηεκέλε» είλαη εθείλε ε νπνία κεηξάηαη πνζνηηθά πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

επίδξαζε ηεο πξψηεο πάλσ ζε απηήλ. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο, 

κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία είδε εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ: ην πείξακα κε κία νκάδα, ην 

απζεληηθφ πείξακα θαη ην εκη-πεηξακαηηθφ ζρέδην. ηα απζεληηθά πεηξακαηηθά 

ζρέδηα, ε αλάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε νκάδα πεηξάκαηνο θαη νκάδα ειέγρνπ 

γίλεηαη ηπραία, ελψ ζηα εκη-πεηξακαηηθά, νη νκάδεο πξνυπήξραλ ηεο έξεπλαο θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ αλαηέζεθαλ ηπραία ζε απηέο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 

153-174). 

Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηνπ πεηξάκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή 

επίδξαζε ηεο κηαο κεηαβιεηήο πάλσ ζηελ άιιε κε απνθιεηζκφ αζηάζκεησλ 

παξαγφλησλ. Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ηελ επεξεάζνπλ είλαη γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο χζηεξα απφ εμνηθείσζε κε ην 

πείξακα, άλνδνο ηεο επίδνζεο ηνπ κέζνπ φξνπ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ 

εμσηεξηθή εγθπξφηεηα αθνξά ζηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πεηξακαηηθήο κειέηεο ζε άιιεο ζπλζήθεο. Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ηελ 

επεξεάζνπλ είλαη ε έιιεηςε μεθάζαξεο πεξηγξαθήο ηεο παξέκβαζεο, ε παξεκβνιή 

επηπξφζζεησλ παξεκβάζεσλ, ε επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη κηα παξέκβαζε ιφγσ ηεο 

θαηλνηνκίαο ηεο, ε επίδξαζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ δηεμάγεη ηελ έξεπλα θαη ε ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο κέηξεζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 

158-167). 

Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο είλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ εηζήγαγε ε Carol Gray (1994) 

γηα ηελ θνηλσληθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. χκθσλα κε ηελ Καιχβα 

(2005), πξφθεηηαη γηα «έλα θνηλσληθφ ζελάξην πνπ κειεηάεη ην παηδί κε απψηεξν 

ζθνπφ λα κάζεη πψο πξέπεη λα αληηδξάεη ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ηνπ πξνθαιεί άγρνο, 

αλαζθάιεηα ή επηζεηηθφηεηα» (ζ. 134). Κάζε θνηλσληθή ηζηνξία ζα πξέπεη λα είλαη 

εμαηνκηθεπκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε ζην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή θαη 

ζπλήζσο πεξηιακβάλεη 2-5 πξνηάζεηο. Σα είδε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
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είλαη (α) πεξηγξαθηθέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πιαίζην θαη ηα 

πξφζσπα ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβάληνο, (β) θαηεπζπληήξηεο, φηαλ παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε, (γ) πξννπηηθήο, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη (δ) 

πξνηάζεηο ειέγρνπ, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ παξφκνηεο πξάμεηο πνπ βνεζνχλ ην καζεηή 

λα απνθηήζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε (Καιχβα, 2005, ζζ. 133-

135). Αθφκε, κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηαθαηηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο 

δίλνπλ έκθαζε ζε κηα αμία πνπ ραξαθηεξίδεη έλα γεγνλφο, θαη πξνηάζεηο 

ζπλεξγαζίαο, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ πνηνο κπνξεί λα βνεζήζεη ην άηνκν θαη πψο 

κπνξεί λα επηηχρεη ζηελ θαηάζηαζε απηή (Okada et al., 2010). 

Χο πξνο ην ζρεδηαζκφ κηαο θνηλσληθήο ηζηνξίαο, ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 2-

5 πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο, πξννπηηθήο ή ειέγρνπ γηα θάζε κηα θαηεπζπληήξηα. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ παηδηνχ θαη ην 

ιεμηιφγηφ ηνπ, λα γξάθεηαη ζε πξψην πξφζσπν θαη ηα ξήκαηα λα είλαη είηε ζε 

παξνληηθφ είηε ζε παξειζνληηθφ ρξφλν. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ρξήζε 

εηθφλσλ σο νπηηθνί λνεηηθνί δηεπθνιπληέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο. Βαζηθή 

πξνππφζεζε είλαη πξψηα λα έρεη εληνπηζηεί ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ή 

θαηάζηαζε ηνπ καζεηή θαη λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη ζπλζήθεο θαη ηα δεδνκέλα ζηα 

νπνία εθδειψλεηαη. Χο πξνο ηνλ ηξφπν ρνξήγεζήο ηεο, κπνξεί λα δνζεί είηε ζε 

έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζην ηέινο παξαηεξνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη 

νη αληηδξάζεηο ηνπ καζεηή (Καιχβα, 2005, ζζ. 136-139). 

 

Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη κεηξήζηκα δεδνκέλα από ηα θείκελα ησλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ  

 

Σν πείξακα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ ηελ ηειηθή 

ΑΠΑ θαη ηελ νκάδα-ζηφρν απνηέιεζε ν καζεηήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Σν 

εξεπλεηηθφ ζρέδην ήηαλ εκη-πεηξακαηηθφ, θαζψο ν καζεηήο – ζηφρνο πξνυπήξρε ηνπ 

πεηξάκαηνο θαη δελ επηιέρζεθε ηπραία. Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ήηαλ ε δηδαθηηθή 

ηερληθή παξέκβαζεο κε θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ 

κεηξήζεθε πνζνηηθά ήηαλ ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή ησλ δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ. Οη παξεκβάζεηο ήηαλ ζπλνιηθά 5 θαη 

πινπνηήζεθαλ κέζα ζε δηάζηεκα δχν βδνκάδσλ ζε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ.  
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Ζ πεηξακαηηθή παξέκβαζε κε θνηλσληθέο ηζηνξίεο είρε νξηζκέλνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο πνπ αθνξνχζαλ ηηο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ 

καζεηή. Ο καθξνπξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ νξίζηεθε ήηαλ ν καζεηήο «λα 

αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο», ν κεζνπξφζεζκνο «λα 

αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο» θαη ν βξαρππξφζεζκνο 

δηδαθηηθφο ζηφρνο πξνο επαιήζεπζε ήηαλ ν καζεηήο «λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα 

πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ». Ο βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο θαηαηκήζεθε ζε 5 δηδαθηηθά 

βήκαηα κε βάζε ην κνληέιν Task Analysis. Σν πξψην δηδαθηηθφ βήκα ήηαλ ν 

καζεηήο «λα ζπλεξγάδεηαη κε ηε δαζθάια ηνπ», ην δεχηεξν «λα ζπλεξγάδεηαη κε ην 

δηπιαλφ ηνπ», ην ηξίην «λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ ζηε 

δσγξαθηθή», ην ηέηαξην «λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζηελ απιή ζην 

κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο» θαη ην πέκπην δηδαθηηθφ βήκα «λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζπκκεηέρνληαο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο».  

Κάζε θνηλσληθή ηζηνξία εμππεξεηνχζε ζε έλα δηδαθηηθφ βήκα ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ, δφζεθε ζε έληππε κνξθή θαη δηαβάζηεθε ζην καζεηή 2 

θνξέο. Με βάζε ην επίπεδν θαηαλφεζεο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή, φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηηο ΑΠΑ, γηα ηα δηαθνξνπνηεκέλα θείκελα ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ 

νξίζηεθαλ θαη κεηξήζεθαλ πνζνηηθά νξηζκέλα δεδνκέλα - πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηα 

νπνία ζα έπξεπε λα έρνπλ δηαζηάζεηο πεξίπνπ 10-12 γξακκψλ, αξηζκφ ιέμεσλ 50-60 

θαη αξηζκφ λνεηηθψλ νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ έσο 6. Ο ηχπνο ησλ ιέμεσλ κεηξήζεθε 

κέζα απφ ηελ αθνινπζία ησλ πκθψλσλ θαη Φσλεέλησλ (Φ) ηνπο θαη θαζνξίζηεθε 

κε βάζε ην ιεμηιφγην ηνπ καζεηή, ελψ πξνηηκήζεθαλ ιέμεηο πςειήο ζπρλφηεηαο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Γηα ην ηέινο θάζε θνηλσληθήο ηζηνξίαο ζρεδηάζηεθαλ 3 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηεο 

ηζηνξίαο απφ ην καζεηή, νη νπνίεο δηαβάδνληαλ ζην καζεηή απφ 2 θνξέο. Απφ ηελ 

ηξίηε έσο θαη ηελ πέκπηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νπηηθνί 

δηεπθνιπληέο θαη ζηηο εξσηήζεηο απηέο. Μαδί κε ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο δφζεθαλ θαη 

δηαθνξνπνηεκέλα παηδαγσγηθά πιηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπέδσζεο θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο θαηαλφεζεο. 

Ζ πξψηε θνηλσληθή ηζηνξία γηα ην πξψην δηδαθηηθφ βήκα είρε ηίηιν «Σν κάζεκα 

κε ηε δαζθάια κνπ». Υνξεγήζεθε ζηηο 5/5/2015 χζηεξα απφ 24 ζπλνιηθά 

ζπλαληήζεηο κε ην καζεηή. Πεξηιάκβαλε 50 ιέμεηο ζε 9 γξακκέο θεηκέλνπ, 5 νπηηθνχο 

δηεπθνιπληέο θαη ηχπν ιέμεσλ ΦΦ (π.ρ. θάλσ), ΦΦ (π.ρ. ζξαλίν, πξσί), 
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ΦΦ (π.ρ. πξνζπαζήζσ, πξάγκαηα), ΦΦ (π.ρ. δαζθάια). Καηά ηελ 

παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθε ληνζηέ δηαθαλεηψλ Α4 γηα ηελ ηζηνξία θαη 

πιαζηηθνπνηεκέλεο ζηαζεξέο θάξηεο κε εηθφλεο – ζεκεία αλαθνξάο. Οη θάξηεο 

δφζεθαλ ζην καζεηή παξάιιεια θαη κεηά ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο θαη έπεηηα 

απάληεζε ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. 

Ζ δεχηεξε θνηλσληθή ηζηνξία είρε ηίηιν «ην ζξαλίν κε ην δηπιαλφ κνπ». 

Υνξεγήζεθε ζηηο 8/5/2015 χζηεξα απφ 25 ζπλνιηθά ζπλαληήζεηο κε ην καζεηή. 

Πεξηιάκβαλε 57 ιέμεηο ζε 10 γξακκέο θεηκέλνπ, 6 νπηηθνχο δηεπθνιπληέο θαη ηχπν 

ιέμεσλ ΦΦ (π.ρ. ηάμε), ΦΦ (π.ρ. ζξαλίν), ΦΦ (π.ρ. πξνζπαζήζσ), 

ΦΦΦ (Αιέμαλδξνο). Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ληνζηέ 

δηαθαλεηψλ Α4 γηα ηελ ηζηνξία θαη θσηνγξαθηθφ άικπνπκ κε θσηνγξαθίεο πνπ 

δήισλαλ ζπλεξγαζία κε ην δηπιαλφ. Οη εηθφλεο δείρλνληαλ ζην καζεηή θαηά ηελ 

αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο θαη έπεηηα απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. 

Ζ ηξίηε θνηλσληθή ηζηνξία είρε ηίηιν «Ζ δσγξαθηθή κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ».  

Υνξεγήζεθε ζηηο 11/5/2015 χζηεξα απφ 26 ζπλνιηθά ζπλαληήζεηο κε ην καζεηή. 

Πεξηιάκβαλε 50 ιέμεηο ζε 10 ζεηξέο θεηκέλνπ, 6 νπηηθνχο δηεπθνιπληέο θαη ηχπν 

ιέμεσλ ΦΦ (π.ρ. καδί, ηάμε), ΦΦ (π.ρ. ζρνιείν), ΦΦ (π.ρ. πξνζπαζήζσ), 

ΦΦ (π.ρ. ραξηί, δσγξαθηθή). Υξεζηκνπνηήζεθαλ σο πιηθά ληνζηέ δηαθαλεηψλ Α4 

γηα ηελ θνηλσληθή ηζηνξία, πιαζηηθνπνηεκέλεο θαξηέιεο Α4, πιαζηηθνπνηεκέλεο 

θσηνγξαθίεο θαη θάηζεο θαη βέιθξν. Ύζηεξα απφ ηελ αλάγλσζε ηεο θνηλσληθήο 

ηζηνξίαο, ν καζεηήο έπξεπε λα θνιιήζεη ηηο ραξνχκελεο θάηζεο δίπια απφ ηηο 

θσηνγξαθίεο πνπ ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ «καδί» θαη χζηεξα απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο. 

Ζ ηέηαξηε θνηλσληθή ηζηνξία είρε ηίηιν «Ζ γπκλαζηηθή ζηελ απιή». Υνξεγήζεθε 

ζηηο 12/5/2015 χζηεξα απφ 27 ζπλνιηθά ζπλαληήζεηο κε ην καζεηή. Πεξηιάκβαλε 60 

ιέμεηο ζε 12 γξακκέο θεηκέλνπ, 6 νπηηθνχο δηεπθνιπληέο θαη ηχπν ιέμεσλ ΦΦ (π.ρ. 

καδί), ΦΦ (π.ρ. ζρνιείν, ρξφλν), ΦΦ (π.ρ. πξνζπαζήζσ), ΦΦ (π.ρ. 

παηρλίδηα, δαζθάια), ΦΦΦ (π.ρ. γπκλαζηηθή). Σα παηδαγσγηθά πιηθά γηα ηελ 

παξέκβαζε ήηαλ ληνζηέ δηαθαλεηψλ Α4 γηα ηελ ηζηνξία θαη πιαζηηθνπνηεκέλε 

θαξηέια κε πξνηάζεηο κε θελέο γξακκέο απφ ηελ ηζηνξία θαη εηθφλεο-έλλνηεο κε 

βέιθξν γηα ζπκπιήξσζε. Αθνχ δηαβάζηεθε ε θνηλσληθή ηζηνξία, ν καζεηήο έπξεπε 

λα θνιιήζεη ηηο εηθφλεο-έλλνηεο ζηα θελά ησλ πξνηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. 
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Ζ πέκπηε θνηλσληθή ηζηνξία είρε ηίηιν «ηελ νκάδα κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ». 

Υνξεγήζεθε ζηηο 13/5/2015 χζηεξα απφ 28 ζπλνιηθά ζπλαληήζεηο κε ην καζεηή. 

Πεξηιάκβαλε 57 ιέμεηο ζε 11 γξακκέο θεηκέλνπ, 6 νπηηθνχο δηεπθνιπληέο θαη ηχπν 

ιέμεσλ ΦΦ (π.ρ. καδί), ΦΦ (π.ρ. ζρνιείν), ΦΦ (π.ρ. πξνζπαζήζσ), 

ΦΦ (π.ρ. δαζθάια, δσγξαθηθή), ΦΦΦ (π.ρ. γπκλαζηηθή). Σν παηδαγσγηθφ 

πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ληνζηέ δηαθαλεηψλ Α4, παπνπηζφθνπην, 

πιαζηηθνπνηεκέλεο θσηνγξαθίεο, ρξσκαηηζηά ραξηφληα, ραξηφληα γθνθξέ, μχιηλν 

θαιακάθη, θφιια θαη πιαζηηθφ δνρείν. Μεηά ηελ αλάγλσζε ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο, 

ν καζεηήο έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη ηηο πιαζηηθνπνηεκέλεο θσηνγξαθίεο ζην 

παπνπηζφθνπην, ζηελ έλδεημε «Δίκαη κφλνο» ή «Δίκαη ζηελ νκάδα» αληίζηνηρα θαη 

ηέινο, λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. 

 

 

2.5. Πνξεία θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα μεθίλεζε ζηηο 26/11/2014 θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηεο ρξεηάζηεθαλ 

ζπλνιηθά 16 εβδνκάδεο, νη νπνίεο ηζνδπλακνχλ κε 145 ψξεο. Απφ απηέο, νη 120 

ηαπηίδνληαη κε ηηο ψξεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη νη 25 ψξεο επηπιένλ αθνξνχλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεηξάκαηνο.  

Καηά ηελ πνξεία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, γεληθφο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ήηαλ 

ην γεγνλφο φηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο θαη φηη ν ρξφλνο γηα 

παξεκβάζεηο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο ζε 1 κε 2 ψξεο ηε βδνκάδα ιφγσ ηνπ φηη ν καζεηήο 

έπξεπε λα παξαθνινπζεί ην εκεξήζην ζρνιηθφ πξφγξακκα. Αθφκε, ν καζεηήο 

δερφηαλ ηαπηφρξνλα κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ ελδνζρνιηθά θαη εμσζρνιηθά, 

παξάκεηξνη πνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα απνθιεηζηνχλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ βαζκνχ 

ζπκβνιήο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ καζεηή. 

 

Αξρηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε  

 

Ζ αξρηθή παξαηήξεζε ζηα πιαίζηα ηεο ΑΠΑ μεθίλεζε ζηηο 26/11/2014 θαη 

νινθιεξψζεθε ηελ 3
ε
 βδνκάδα, ζπγθεθξηκέλα ηελ Σεηάξηε 10/12/2014. Καηά ην 

δηάζηεκα απηφ ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο γηα ην καζεηή κέζα απφ ηελ 
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εκπεηξηθή ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη κηα πξψηε επηθνηλσλία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ. Άξρηζε λα γίλεηαη θαηαγξαθή 

ζην ΔΓ θαη παξαηεξήζεθαλ, επίζεο, νη ρψξνη θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηεο ηάμεο, νη ζρέζεηο ηνπ καζεηή 

κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ θαη νη επηδφζεηο ηνπ ζηα καζήκαηα. Σηο βδνκάδεο απηέο 

δελ ζρεδηάζηεθε θάπνηα παξέκβαζε γηα ην καζεηή. θνπφο ήηαλ ην ρηίζηκν κηαο 

ζρέζεο καδί ηνπ, ψζηε χζηεξα απφ ηελ αξρηθή ΑΠΑ λα ζρεδηαζηεί ην ΑΓΔΠΔΑΔ. 

Έλαο πεξηνξηζκφο ήηαλ φηη ε αμηνιφγεζε δελ μεθίλεζε απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, γη’ απηφ θαη ρξεηάζηεθε έλαο ρξφλνο πξνζαξκνγήο ηφζν δηθήο κνπ ζην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα φζν θαη απφ ην καζεηή ζηελ παξνπζία κνπ. 

Δλδηάκεζε Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε 

Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε μεθίλεζε ακέζσο κεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο αξρηθήο ΑΠΑ 

θαη νινθιεξψζεθε ηελ 8
ε
 βδνκάδα, εκέξα Πέκπηε 5/2/2015. Σν δηάζηεκα απηφ 

ζρεδηάζηεθε ην ΑΓΔΠΔΑΔ κε βάζε ηηο δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ νξίζηεθαλ 

ζηελ αξρηθή ΑΠΑ, πινπνηήζεθε ε πξψηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ζπκπιεξψζεθε 

ζην ΔΓΑ. Σαπηφρξνλα, ζπκπιεξψλνληαλ λέα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην καζεηή θαη ην 

ηζηνξηθφ ηνπ, γίλνληαλ θαηαγξαθέο ζην ΔΓ, παξαηεξνχληαλ νη επηδφζεηο ηνπ 

καζεηή ζε δηάθνξεο δεμηφηεηεο θαηά ην σξνιφγην δηδαθηηθφ πξφγξακκα θαη 

απεηθνλίδνληαλ ζε ζθαξηθήκαηα νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαλ 

θάζε θνξά ν καζεηήο. Έλαο πεξηνξηζκφο ήηαλ φηη κεζνιάβεζαλ γηνξηέο 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη ην ζρνιείν έθιεηζε γηα 2 βδνκάδεο. Απηφ έβγαιε ην καζεηή απφ 

ηε ξνπηίλα θαη ην πξφγξακκά ηνπ θαη ρξεηάζηεθε ζηε ζπλέρεηα κηα πεξίνδνο 

επαλαπξνζαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζεί θαη λα ζπλεξγαζηεί θαηά ηηο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. 

Τειηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε 

Ζ ηειηθή παξαηήξεζε έγηλε ηε 14
ε
 βδνκάδα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ Σεηάξηε 

18/3/2015. Ζ νινθιήξσζή ηεο απνηέιεζε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ αθνινχζεζε. Καηά ην δηάζηεκα απηφ πινπνηήζεθαλ νη 

ππφινηπεο 9 δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ζπκπιεξψζεθαλ ζην ΔΓΑ, 

ζπλερίδνληαλ νη θαηαγξαθέο ζην ΔΓ, παξαηεξήζεθαλ νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζηηο 

δηάθνξεο δεμηφηεηεο θαη ζπκπιεξψζεθαλ επηπιένλ ζηνηρεία γηα ην ηζηνξηθφ θαη ηηο 
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αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Οη πεξηνξηζκνί ήηαλ φηη κεζνιάβεζαλ νη γηνξηέο ηνπ Πάζρα, 

θαηά ηηο νπνίεο έθιεηζε ην ζρνιείν γηα 2 βδνκάδεο θαη ρξεηάζηεθε έλα δηάζηεκα 

επαλαπξνζαξκνγήο γηα λα κπεη ν καζεηήο ζηε ξνπηίλα ηνπ θαη λα πξνζαξκνζηεί ζην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα. Ζ νινθιήξσζε ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ζεκαηνδφηεζε ηε ιήμε 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, θάηη πνπ εκπφδηζε ηνλ 

έιεγρν ηεο γελίθεπζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ απνθηεζέλησλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή. 

Μεηά ηελ ηειηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε 

Σν πείξακα δηεθπεξαηψζεθε ζε δηάζηεκα 2 εβδνκάδσλ, κε έλαξμε ηελ Σξίηε 

5/5/2015 θαη νινθιήξσζε ηελ Σεηάξηε 13/5/2015. Καηά ην δηάζηεκα απηφ, 

πινπνηήζεθαλ νη 5 πεηξακαηηθέο παξεκβάζεηο κε θνηλσληθέο ηζηνξίεο, θαηαγξάθεθαλ 

ζε ΔΓΑ θαη κεηξήζεθαλ πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Αθφκε, ζπκπιεξψζεθαλ 

ζηνηρεία ζην ΔΓ θαη ιήθζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο πέληε εκπιεθφκελνπο 

ελήιηθεο κε ηε κειέηε πεξίπησζεο ζην ζρνιείν. Έλαο πεξηνξηζκφο γηα ηε δηεμαγσγή 

ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ φηη πξηλ απφ απηή είρε κεζνιαβήζεη ελάκηζη πεξίπνπ κήλαο απφ 

ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θαη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνηα επίζθεςε ζην 

ζρνιείν. Μεηά ην πέξαο ησλ 2 βδνκάδσλ ηνπ πεηξάκαηνο θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο, κνηξάζηεθαλ θαη ζπιιέρζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

 

 

Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

 

Απφ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εθείλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζα 

απφ ηε κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο θαη ηελ εηδηθή δηδαθηηθή παξνπζηάζηεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ ζε πίλαθεο κε βάζε ηηο θαηαγξαθέο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχζαλ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Σα δεδνκέλα ηεο 

κεζνδνινγίαο παξαηήξεζεο θαηαγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζε πίλαθεο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα Excel, φπνπ ζεκεηψζεθαλ νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζηηο 

δηάθνξεο πεξηνρέο αλάπηπμεο ζε εμάκελα θνίηεζεο θαη γηα ηξεηο ΑΠΑ. Απφ απηέο 

ζηε ζπλέρεηα εμήρζε ν κέζνο φξνο (mean) ησλ επηδφζεσλ γηα ηνλ θάζε ηνκέα 

αλάπηπμεο θαη ν κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε (standard deviation) γηα θάζε 

ηνκέα θαη αλαπηπμηαθή πεξηνρή ζπλνιηθά γηα ηηο ηξεηο ΑΠΑ. Σα δεδνκέλα απηά, 

παξνπζηάζηεθαλ επίζεο γξαθηθά ζε πίλαθεο ηνπ Excel φπνπ απεηθνλίζηεθαλ νη 

γξακκέο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο. Οη ζπλεληεχμεηο 

αλαιχζεθαλ γξαπηά κε βάζε ηηο θαηαγξαθέο ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο.  

Απφ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζπγθεληξψζεθαλ ζε πίλαθεο Excel, ζηνπο νπνίνπο θαηαγξάθεθε 

γηα θάζε εξψηεζε ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε δείγκα ρσξηζηά. ηε 

ζπλέρεηα εμήρζεζαλ ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ θάζε εξψηεζε γηα ην 

ζπλνιηθφ δείγκα. Σα δεδνκέλα ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ παξνπζηάζηεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ ζε κνξθή πίλαθα πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, φπνπ θαηαγξάθεθε ν αξηζκφο 

ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. 

Μεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, 

θαηαιήμακε φηη: α. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδεηθλχεηαη κεξηθψο, β. ην 

δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδεηθλχεηαη πιήξσο θαη γ. ην ηξίην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα απνδεηθλχεηαη πιήξσο. Δηδηθφηεξα, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα 

παξαθάησ. 
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3.1. Πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα: Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε 

Γξαζηεξηόηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο (ΓΜΔ) ππνζηεξίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο δεμηόηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. 

 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδεηθλχεηαη κεξηθψο δηφηη ε εηδηθή δηδαθηηθή, νη 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη νη ζπλεληεχμεηο έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο 

ππνθαηεγνξίαο ησλ δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο, θάηη πνπ θαζηζηά 

επηθπιαθηηθή ηε δηεμαγσγή μεθάζαξσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ ηνκέα.  

 

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

 

Μεζνδνινγία παξαηήξεζεο: ηνλ ηνκέα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο, βξέζεθαλ κεηαβνιέο πξνο ηα 

πάλσ θαηά 1 εμάκελν: νη δεμηφηεηεο απηέο απφ ην Β’ εμάκελν Πξνλεπίνπ 

εληνπίζηεθαλ ζην Α’ εμάκελν Νεπηαγσγείνπ θαηά ηελ ελδηάκεζε ΑΠΑ θαη ε επίδνζε 

απηή δηαηεξήζεθε θαη ζηελ ηειηθή. Οη δεμηφηεηεο ζην απηνζπλαίζζεκα θάλεθαλ λα 

παξέκεηλαλ ζηαζεξέο ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ δεκνηηθνχ, νκνίσο θαη ην ελδηαθέξνλ 

γηα κάζεζε ζην Β’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ζηηο ηξεηο παξαηεξήζεηο (Πίλαθαο 

1).  

Με βάζε ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηεο επίδνζεο ησλ δεμηνηήησλ ζηνπο Πίλαθεο 

εμακήλσλ γηα ηελ θάζε πεξηνρή, θάλεθε φηη ν ηνκέαο ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο 

θπκάλζεθε θαηά κέζν φξν θαη ζηηο ηξεηο ΑΠΑ 3,8 (mean=-3,8) εμάκελα θάησ απφ ηε 

γξακκή βάζεο, κε ειάρηζηε κεηαβνιή ηεο επίδνζεο πξνο ηα πάλσ πνπ δελ άγγηδε ην 1 

εμάκελν (s=0,167). Ο ηνκέαο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε θπκάλζεθε θαηά κέζν 

φξν ζηα 4,5 εμάκελα πξνο ηα θάησ (mean=-4,5) ελψ δελ παξαηεξήζεθε θακία 

κεηαβνιή (s=0) αλάκεζα ζηηο ηξεηο ΑΠΑ. Ο ηνκέαο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο 

θπκάλζεθε θαηά κέζν φξν ζηα 6,3 εμάκελα θάησ απφ ην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ 

παηδηνχ θαη ζηηο ηξεηο ΑΠΑ (mean=-6,3) κε κεηαβνιή πξνο ηα πάλσ θαηά 1 πεξίπνπ 

εμάκελν (s=0,25) (Πίλαθαο 2). 

Μεζνδνινγία παξέκβαζεο: Απφ ηηο θαηαγξαθέο ζην ΔΓΑ, θάλεθε πσο ε 

απηνπαξαηήξεζε θαη εηεξνπαξαηήξεζε ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηα κέζα ησλ 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ: παξαηεξήζεθε λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά ε ζπρλφηεηα ζηηο 

εθξήμεηο ζπκνχ ηνπ παηδηνχ θαη ν βαζκφο ησλ εκκνλψλ ηνπ, ελψ άξρηζε λα γίλεηαη πην 

πξφζπκνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δείρλνληαο κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Πξνο ην ηέινο 
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θάλεθε λα απνδέρεηαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ άιισλ, θάπνηεο θνξέο κε επραξίζηεζε. 

Δλδεηθηηθά, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3, θαηά ηελ 4
ε
 εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε 

ηελ Σεηάξηε 25/2/2015, ν καζεηήο πήξε  ηελ πξσηνβνπιία λα ζρεδηάζεη θνπκπηά ζην 

θνιιάδ κε ην ζαμφθσλν, ζε αληίζεζε κε άιιεο θνξέο πνπ απιά εθηεινχζε παζεηηθά 

εληνιέο, θάηη πνπ εκπίπηεη ζηηο δεμηφηεηεο ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε. ηελ 7
ε
 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ηελ Πέκπηε 5/3/2015, είλαη θαλεξή ε πξνζπάζεηα πνπ θάλεη λα 

θαζεζπράζεη θαη λα ειέγμεη ηνλ εαπηφ ηνπ κηιψληαο ζηνλ ίδην ζε β’ εληθφ πξφζσπν 

επεηδή δελ ηνπ δφζεθε έλα κπαιφλη, ζπκπεξηθνξά πνπ εκπίπηεη ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο (Πίλαθαο 3). 

Δηδηθή δηδαθηηθή: Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ εζηηάζηεθε 

ζηελ εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή λα εληαρζεί ζε νκάδεο ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, είρε σο ζθνπφ ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε κηθξννκαδηθψλ ζρέζεσλ απφ ηελ 

νκάδα ησλ δχν ζηελ νκάδα ησλ ηξηψλ αηφκσλ. Όπσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ παξεκβάζεσλ ν καζεηήο αληαπνθξίζεθε κε επηηπρία ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο. Χζηφζν, νη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη ε κέηξεζή ηνπο κε βάζε 

ην βαζκφ απηνλνκίαο ηνπ καζεηή έδηλαλ έκθαζε ζε έλα κφλν ζθέινο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο.  

Απφ ην Έληππν θαηαγξαθήο ηεο πλεξγαζίαο κε ηε Γαζθάια (ΔΓ) θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ 1
ε
 θαηαγξαθή ηεο ζπλεξγαζίαο ηελ Σεηάξηε 26/11/2014, ε 

δαζθάια ηφληζε φηη ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ καζεηή είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, εθεί φκσο 

πνπ πζηεξεί αξθεηά σο πξνο ηελ αλάπηπμή ηνπ είλαη νη θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη 

ε πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηελ 5
ε
 θαηαγξαθή ηελ Σεηάξηε 

17/12/2014, επεζήκαλε κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ φηαλ ζέιεη λα 

ειέγμεη θαη λα θαζεζπράζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ην λα κηιά ζε β’ εληθφ πξφζσπν. 

Σπλεληεύμεηο: Με ηηο ζπλεληεχμεηο βξέζεθε φηη πξάγκαηη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε είλαη έλαο ηνκέαο ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ν Μ. πζηεξνχζε αξθεηά, κε 3 

απφ ηνπο 5 ελήιηθεο λα θάλνπλ ιφγν έκκεζα γηα ηε ζεκαζία ηεο εηνηκφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ έλα πξφγξακκα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα εθείλνλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε δαζθάια ηεο ηάμεο ηνπ ηφληζε ηε ζεκαζία ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

δηδαζθαιίαο γηα ην καζεηή ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπ λα ζπκβαδίζεη κε ηελ νκάδα ηεο 

ηάμεο, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Ο Μ. άο πνχκε κέζα ζηελ ηάμε ράλεηαη, κέζα 

ζην κάζεκα. Σν ηδαληθφ είλαη απηφ, ν Μ. ζέιεη έλαο-πξνο-έλαλ δηδαζθαιία, θαηά 

κέησπν, έηζη δνπιεχεη πάξα πνιχ θαιά». χκθσλα κε ηα ιφγηα ηεο κνπζηθνχ «Θα 

ρξεηαδφηαλ κηα νκάδα ε νπνία ζα έθνβε θαη ζα έξαβε ην πξφγξακκα ζηα κέηξα ηνπ 
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Μ. ην ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε νκάδεο θαη βιέπεηο φηη είλαη ζε δχν θαη ηξηψλ 

ηαρπηήησλ νη ηάμεηο. Γπζηπρψο» Αθφκε, πξφζζεζε φηη ν καζεηήο ζα ήηαλ ηδαληθφ λα 

αθνινπζήζεη έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα κνπζηθνζεξαπεπηηθνχ ηχπνπ, 

πξνζπαζψληαο πξψηα λα ρηηζηεί κηα κνπζηθή ζρέζε θαη έπεηηα λα μεθηλήζνπλ 

θάπνηεο παξεκβάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο γνλείο, ηνλ ςπρνιφγν θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Ζ γπκλάζηξηα ζηα ιφγηα ηεο αλέθεξε φηη ν καζεηήο κπνξεί λα 

εκπιαθεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ηνλ θαιεί εθείλε, φκσο δελ είλαη έηνηκνο λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα ηεο γπκλαζηηθήο θαη θάηη ηέηνην ζα απαηηνχζε πνιχ ρξφλν 

γηα λα γίλεη. Αλάκεζα ζηα άιια, αλέθεξε φηη «ε κηα ζθπηαινδξνκία πνπ ζα ηνπ 

δψζσ ηελ κπάια λα ηελ πάεη κέρξη ηνλ ηνίρν θαη λα γπξίζεη ζα ην θάλεη, αιιά κεηά 

ζα ηξηγπξλάεη, δε ζα θάηζεη ζηε ζεηξά κε ηα άιια παηδηά». Χζηφζν θαη νη ηξεηο 

ελήιηθεο επεζήκαλαλ ηε δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ λα πινπνηήζνπλ έλα πξφγξακκα 

απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή, θαζψο ην κάζεκα 

είλαη νκαδηθφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1. Πίλαθαο κεηαβνιώλ καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο. 
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Πίλαθαο 2. πγθεληξσηηθέο Παξαηεξήζεηο γηα ηα επίπεδα εηνηκόηεηαο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε. 

 

 

Πίλαθαο 3. Έληππν θαηαγξαθήο Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ) γηα ηελ 4ε θαη 7ε εηδηθή 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

ηνρεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο: 

πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε 

 

ηνρεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο κε ηα πξόζσπα ηνπ ζρνιείνπ: 

4 . Σεηάξηε 25/2/2015 Όηαλ ν καζεηήο είδε 

ην ραξηφλη κε ην 

ζαμφθσλν, 

γνχξισζε ηα κάηηα 

θαη είπε «Θα ην 

πάξεηο ζην ζπίηη 

ζνπ». 

 

 

Ο Μ. πήξε ηελ 

πξσηνβνπιία θαη 

άξρηζε λα ζρεδηάδεη 

θνπκπηά ζην 

ζαμφθσλν. 

«Όηαλ ην 

ηειεηψζνπκε, ζα ην 

πάξεηο ζην ζπίηη 

ζνπ θαη ζα ην 

δείμεηο ζηε κακά 

θαη ηνλ κπακπά». 

 

 

«Ση σξαία θνπκπηά! 

Ννκίδσ φηη είλαη 

εληάμεη ηψξα, έρεη 

πνιιά θνπκπηά!». 

 

«Δίζαη δσγξάθνο, 

Μ.;» 

«Θα ηειεηψζεηο 

ηε δνπιίηζα ζνπ 

θαη ζα ην πάξεηο 

ζην ζπίηη ζνπ». 

 

 

 

 

«Να ηα ηειεηψζεη 

ν δσγξάθνο ηα 

θνπκπηά». 

 

 

«Ναη». 

-Ο Μ., ελψ μέξεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα 

πξφζσπα ησλ ξεκάησλ, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην κηιά ζε 

β’ εληθφ, ζαλ λα ιέεη ηηο 

θξάζεηο πνπ ζα ήζειε λα 

αθνχζεη απφ ηνλ άιινλ. 

-ε κηα ζηηγκή δηέθνςε ηε 

δηαδηθαζία θαη ζρεδίαζε κε 

καξθαδφξν ηα θνπκπηά ηνπ 

ζαμνθψλνπ. Απηή ε 

πξσηνβνπιία είλαη έλα βήκα 

γηα εθείλνλ, δηφηη ζπλήζσο 

εθηειεί παζεηηθά εληνιέο. 

 

 

7. Πέκπηε 5/3/2015 

 
 

Ο καζεηήο 

βιέπνληαο ην 

κπαιφλη, ην άξπαμε 

ιέγνληαο «Θα ην 

πάξεηο ζην ζπίηη 

ζνπ!» 

«Μ., κνπ, ην 

κπαιφλη απηφ ην 

ζέινπκε γηα λα 

παίμνπκε καδί! Θα 

βξνχκε άιιν 

κπαιφλη γηα λα 

παίμνπκε ζην ζπίηη 

καο». 

«Μεηά ζα ην 

πάξεηο ζην ζπίηη 

ζνπ!» 

Δίλαη θαλεξή ε θηεηηθφηεηα 

ηνπ Μ. ζε αληηθείκελα ηα νπνία 

ηνλ θεληξίδνπλ. Γπζθνιεχεηαη 

λα ηα κνηξαζηεί θαη ζέιεη λα ηα 

θξαηά εθείλνο. Δίλαη θαλεξή 

επίζεο ε πξνζπάζεηα πνπ θάλεη 

λα θαζεζπράζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

θάζε θνξά, κηιψληαο ζε β’ 

εληθφ. 

α/α μεςοπρόθεςμοι ςτόχοι Μ.Ο. αποκλίςεων

ΣΤΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙ

Η 
παρατηρήςεισ

4.1.

Αυτοςυναίςθημα
-3,8

0,166667

Μικρή βελτίωςη ςτην αποδοχή των άλλων 

ςυγκριτικά με την αρχική παρατήρηςη.

4.2.

Ενδιαφζρον για μάθηςη

-4,5 0
Δεν εκδηλώνει με τρόπο φανερό το 

ενδιαφζρον του.

4.3.

υνεργαςία με άλλουσ

-6,3 0,254588

Βπίζκεηαι ζε εγωκενηπικό αναπηςξιακό 

επίπεδο ωρ ππορ ηην κοινωνική 

ζςνδιαλλαγή και επικοινωνία.

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

Διδ. Προτεραιότητα

Να αποδζχεται τουσ άλλουσ, να 

χαίρεται την επιτυχία του.

Να ρωτά όταν ζχει απορίεσ, να 

δείχνει ενδιαφζρον για 

μάθηςη.

Σςνεπγαζία με ηο διπλανό ηος 

και έπειηα με ππόζωπα ηος 

ζσολείος, να αναπηύζζει 

θιλικέρ ζσέζειρ, να 
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Πνζνηηθά δεδνκέλα 

 

Δξσηεκαηνιόγηα: ηα εξσηεκαηνιφγηα βξέζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ ζεσξεί φηη νη ΓΜΔ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη ζην «Αξθεηά», ην «Πνιχ» θαη ην «Πάξα πνιχ».  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δείγκα ησλ γνλέσλ, ζηελ πξψηε εξψηεζε 1 απφ ηνπο 20 

γνλείο απάληεζε «Καζφινπ», 2 «Λίγν», 6 «Αξθεηά», 5 απάληεζαλ «Πνιχ» θαη 6 

«Πάξα πνιχ». ηε δεχηεξε εξψηεζε θαλέλαο γνληφο δελ έδσζε ηελ απάληεζε 

«Καζφινπ» θαη «Λίγν», νη 4 απάληεζαλ «Αξθεηά», νη 10, δειαδή νη κηζνί, «Πνιχ» 

θαη νη 6 «Πάξα πνιχ». ρεηηθά κε ηελ ηξίηε εξψηεζε θαλέλαο γνληφο δελ απάληεζε 

«Καζφινπ», 3 κφλν απάληεζαλ «Λίγν», νη 9 απάληεζαλ «Αξθεηά» θαη νη ππφινηπνη 8 

«Πνιχ», κε θαλέλα γνληφ λα κε δίλεη απάληεζε «Πάξα πνιχ». ηελ ηέηαξηε εξψηεζε 

θαλέλαο δελ απάληεζε «Καζφινπ», ελψ 1 κφλν απάληεζε «Λίγν». Απφ ηνπο 

ππφινηπνπο, νη 8 απάληεζαλ «Αξθεηά», νη 7 «Πνιχ» θαη νη 4 «Πάξα πνιχ». Σέινο, 

ζρεηηθά κε ηελ πέκπηε εξψηεζε, θαλείο δελ απάληεζε «Καζφινπ» θαη «Λίγν», 7 

«Αξθεηά», 10 «Πνιχ» θαη 3 «Πάξα πνιχ» (ρήκα 3). 

Με βάζε ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ην ρήκα 4, ζηελ 

πξψηε εξψηεζε γηα ην 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαλέλαο απφ ηνπο 20 δελ απάληεζε 

«Καζφινπ», 2 απάληεζαλ «Λίγν», 4 «Αξθεηά», 7 «Πνιχ» θαη νη ππφινηπνη 7 «Πάξα 

πνιχ». ηε δεχηεξε εξψηεζε θαλείο δελ έδσζε ηελ απάληεζε «Καζφινπ» θαη 

«Λίγν», ελψ 4 απάληεζαλ «Αξθεηά», 9 «Πνιχ» θαη 7 «Πάξα πνιχ». ηελ ηξίηε 

εξψηεζε νη απαληήζεηο γηα ηελ επηινγή «Καζφινπ» ήηαλ 0, γηα ην «Λίγν» 2, γηα ην 

«Αξθεηά» θαη «Πνιχ» 7 θαη γηα ην «Πάξα πνιχ» 4. Γηα ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, θαλείο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ απάληεζε «Καζφινπ» θαη «Λίγν», 9 απάληεζαλ 

«Αξθεηά», 7 «Πνιχ» θαη 4 «Πάξα πνιχ». ηελ πέκπηε εξψηεζε, θαλέλαο δελ έδσζε 

ηελ απάληεζε «Καζφινπ», 1 απάληεζε «Λίγν», 9 «Αξθεηά», 8 «Πνιχ» θαη 2 «Πάξα 

πνιχ» (ρήκα 4). 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ησλ γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, ζην ρήκα 5, γηα ηελ πξψηε εξψηεζε ην 33% ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 

«Πάξα πνιχ», ην 30% ήηαλ «Πνιχ», ην 25% «Αξθεηά», ην 10% «Λίγν» θαη ην 3% 

«Καζφινπ». Γηα ηε δεχηεξε εξψηεζε, ην 48% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε 

«Πνιχ», ην 33% «Πάξα πνιχ» θαη ην 20% «Αξθεηά», ελψ θαλείο δελ έδσζε ηελ 

απάληεζε «Καζφινπ θαη «Λίγν». ηελ ηξίηε εξψηεζε, ην 40% ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 



94 
 

ζην «Αξθεηά», ην 38% ζην «Πνιχ», ην 13% ζην «Λίγν» θαη ην 10% ζην «Πάξα 

πνιχ», ελψ θακία απάληεζε δε δφζεθε ζην «Καζφινπ». Γηα ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, ην 

43% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε «Αξθεηά», ην 35% «Πνιχ», ην 20% «Πάξα πνιχ», ην 

3% «Λίγν» θαη θαλέλαο «Καζφινπ». ηελ πέκπηε εξψηεζε, ην 45% ησλ γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε «Πνιχ», ην 40% «Αξθεηά», ην 13% «Πάξα πνιχ», ην 3% 

«Λίγν» θαη θαλέλαο «Καζφινπ» (ρήκα 5). 

Κνηλσληθέο ηζηνξίεο: Με βάζε ηηο παξεκβάζεηο κε ηα δηαθνξνπνηεκέλα θείκελα 

ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, ν καζεηήο έδεημε λα θαηαλνεί ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε ηνπο άιινπο ζηελ νκάδα θαζψο νη ζσζηέο απαληήζεηο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο γηα ηελ θάζε θνηλσληθή ηζηνξία ήηαλ 2/3. Με ην πείξακα, σζηφζν, δελ 

έγηλε έιεγρνο ησλ ππφινηπσλ ηνκέσλ αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο.  

 

 

 

 

 

ρήκα 3. Απαληήζεηο γνλέσλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πξώηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο. 
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ρήκα 4. Απαληήζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πξώηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

ρήκα 5. Απαληήζεηο ζπλνιηθνύ δείγκαηνο γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ πξώηνπ εξεπλεηηθνύ 

εξσηήκαηνο. 
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Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

 

Με ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζπκθσλνχλ νη Barton et al. 

(2011), νη Γξνζηλνχ et al. (2009) θαη ν Υξεζηάθεο (2013), νη νπνίνη ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο καζεζηαθήο θαη ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο σο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη έλα πξφγξακκα απνηειεζκαηηθφ.  

Οη Γξνζηλνχ et al. (2009) ζην Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο αλαθέξνπλ 

φηη ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα αθνξά ζε φιεο ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ηε 

δηαλνεηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζσκαηηθή. Με βάζε ηελ 

σξίκαλζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο αλάπηπμεο, ην παηδί κπνξεί ή 

δπζθνιεχεηαη λα επεμεξγαζηεί εξεζίζκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο ζρνιηθέο απαηηήζεηο. Ζ ζρνιηθή εηνηκφηεηα, αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

παηδηνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη πξφγξακκα, κέζα 

απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο, νη ζηνρεπκέλεο Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο (ΓΜΔ) 

πξνζαξκφδνληαη ζην βαζκφ σξίκαλζεο ζηηο πεξηνρέο αλάπηπμεο ηνπ θάζε παηδηνχ 

βνεζψληαο ην λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο, φπσο νη ΓΜΔ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε (Γξνζηλνχ et al., 2009, ζζ. 13, 24).  

Ο Υξεζηάθεο (2013), ζπγθιίλεη κε ηελ παξαπάλσ ζέζε ζρεηηθά κε ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πεξηνρψλ αλάπηπμεο, φπσο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, κέζα 

απφ ηηο ΓΜΔ, ζεκεηψλνληαο φηη ε καζεζηαθή θαη ζρνιηθή εηνηκφηεηα πεξηιακβάλνπλ 

δεμηφηεηεο πνπ είλαη πξναπαηηνχκελεο γηα λα σξηκάζεη ην θάζε παηδί ζπλαηζζεκαηηθά 

θαη λα αληαπνθξηζεί ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ηα καζήκαηα (ζζ. 92-93).  

Οη Barton et al. (2011) ζπκθσλνχλ κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εηνηκφηεηαο ζηε 

δηδαζθαιία, αλαθέξνληαο φηη ε ζρνιηθή εηνηκφηεηα είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρία ζην ζρνιείν. Αθφκε, ζπκπιεξψλνπλ πσο φηαλ πξφθεηηαη γηα παηδηά κε 

απηηζκφ, νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ 

εηνηκφηεηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην πεξηβάιινλ, λα κηκνχληαη θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά κε ελήιηθεο θαη ζπλνκήιηθνπο, λα θαηαλννχλ ηε γιψζζα 

θαη ηελ επηθνηλσλία θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ιεηηνπξγηθφ ε ζπκβνιηθφ παηρλίδη 

(Barton et al., 2011). 

Ζ Φξαγθνχιε (2014, α) αλαθέξεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε αθνξά ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε φπσο απηή εθδειψλεηαη κε ηε ξχζκηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο δεζκνχο πνπ ζπλάπηεη ην 
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άηνκν κε ηνπο άιινπο (ζζ. 54-55). Οη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εηνηκφηεηα ηνπ παηδηνχ, δειαδή ζην βαζκφ αλάπηπμεο θαη 

σξίκαλζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ, κέζα απφ ζηνρεπκέλεο ΓΜΔ. 

 

 

3.2. Γεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Οη δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο κε 

έκθαζε ηα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή εμππεξεηνύλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο. 

 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδεηθλχεηαη πιήξσο κε βάζε ηα πνηνηηθά θαη ηα 

πνζνηηθά δεδνκέλα.  

 

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

 

Μεζνδνινγία παξαηήξεζεο: ηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο, φπσο 

θάλεθε θαη απφ ηνλ Πίλαθα 1, βξέζεθαλ κεηαβνιέο πξνο ηα πάλσ θαηά 1 εμάκελν, νη 

νπνίεο ζεκεηψζεθαλ θαηά ηελ ελδηάκεζε ΑΠΑ θαη δηαηεξήζεθαλ θαη ζηελ ηειηθή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 7, ε ζπλεξγαζία κε ηα πξφζσπα 

ηεο νηθνγέλεηαο ζεκεηψζεθε ζηα 5 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηελ αξρηθή 

ΑΠΑ θαη δηαηεξήζεθε ζηα ίδηα επίπεδα θαη γηα ηηο ηξεηο παξαηεξήζεηο ρσξίο λα 

παξνπζηάζεη βειηίσζε (mean=-5, s=0). Ζ ζπλεξγαζία κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ 

εληνπίζηεθε ζηα 6 εμάκελα θάησ θαηά ηελ αξρηθή θαη ηελ ελδηάκεζε ΑΠΑ, ελψ 

ζεκεηψζεθε βειηίσζε 1 εμακήλνπ θαηά ηελ ηειηθή (mean=-6 θαη s=1). Ζ ζπλεξγαζία 

κε ηα πξφζσπα εθηφο ζρνιείνπ ζεκεηψζεθε ζηα 7 εμάκελα θάησ ζηελ αξρηθή ΑΠΑ, 

ελψ θαηά ηελ ελδηάκεζε ζεκεηψζεθε βειηίσζε 1 εμακήλνπ ε νπνία δηαηεξήζεθε θαη 

ζηελ ηειηθή (mean=-6, s=1). ηε γπκλαζηηθή κε ηα άιια παηδηά δε ζεκεηψζεθε 

βειηίσζε, θαζψο ν καζεηήο δε ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα. Οη θαηαγξαθέο παξέκεηλαλ 

ζηαζεξέο ζηα 7 εμάκελα θάησ απφ ην εμάκελν θνίηεζεο θαη γηα ηηο ηξεηο ΑΠΑ 

(mean=-7, s=0). Οη αζθήζεηο ραιάξσζεο κε ηα άιια παηδηά ζεκεηψζεθαλ ζηα 7 

εμάκελα θάησ θαηά ηελ αξρηθή θαη ελδηάκεζε ΑΠΑ, ελψ ζεκεηψζεθε βειηίσζε ελφο 

εμακήλνπ ζηελ ηειηθή (mean=-7, s=1). ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε θηιηθψλ 

ζρέζεσλ νη επηδφζεηο ήηαλ ζηαζεξέο θαη γηα ηηο ηξεηο ΑΠΑ ζηα 7 εμάκελα θάησ, 

θαζψο ν καζεηήο δηαηεξνχζε θηιηθέο ζρέζεηο κφλν κε ην δηπιαλφ ηνπ. Απφ ην 

ζπλνιηθφ κέζν φξν ζηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θάζε ΑΠΑ, θάλεθε φηη ζηελ 
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αξρηθή νη επηδφζεηο ήηαλ πεξίπνπ 6,5 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (mean=-

6,5), ζηελ ελδηάκεζε 6,3 εμάκελα θάησ (mean=-6,3) θαη ζηελ ηειηθή ΑΠΑ 6 εμάκελα 

πξνο ηα θάησ (mean=-6). Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο 

ζηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κέζα απφ ηηο ηξεηο ΑΠΑ ήηαλ 6,3 εμάκελα πξνο ηα θάησ 

(mean=-6,3, s=0,3) (Πίλαθαο 7). 

Μεζνδνινγία παξέκβαζεο: Όπσο θάλεθε κέζα απφ ηηο θαηαγξαθέο ζην ΔΓΑ, 

ηξνπνπνηήζεθε ε απηνπαξαηήξεζε θαη εηεξνπαξαηήξεζε θαζψο ε αμηνπνίεζε ηεο 

πξνηίκεζεο ηνπ καζεηή ζηε κνπζηθή θαη ε ρξήζε αγαπεκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη 

πιηθψλ έδεημαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν γηα ηε ζπλεξγαηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δλδεηθηηθά, φπσο θαίλεηαη θη απφ ηνλ Πίλαθα 8, ζηελ 3
ε
 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ηελ Σεηάξηε 11/2/2015, ν καζεηήο αλ θαη έδεηρλε λα εθηειεί 

παζεηηθά εληνιέο, ελεπιάθε ζε κηα δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο θαη ελαιιαγήο ζεηξάο 

θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα, ελψ ζηε 10
ε
 δηδαθηηθή παξέκβαζε ηελ Σεηάξηε 18/3/2015, 

ζπλεξγάζηεθε πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπ.  

Με βάζε ηε ρσξνηαμηθή ελζσκάησζε ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο φπσο απηή 

απεηθνλίζηεθε κέζα απφ ηα ζθαξηθήκαηα, ε εηδηθή ηάμε ζηελ νπνία πεξλνχζε ν 

καζεηήο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ σξνινγίνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο επλννχζε ηελ 

αλάπηπμε κηθξννκαδηθψλ ζρέζεσλ θαη ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο, κέζα απφ ηε δηάηαμε 

ησλ ζξαλίσλ θαη ηηο γσληέο κε ζεκαηνινγίεο φπσο ηνπ θαγεηνχ θαη ηνπ παηρληδηνχ. Ζ 

αίζνπζα ηεο Μνπζηθήο ήηαλ επίζεο κηα αίζνπζα πνπ επλννχζε ηηο 

νκαδνζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο, θαζψο ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηεο κεγέζνπο θαη ηεο χπαξμεο 

ελφο κφλν ηξαπεδηνχ, φινη νη καζεηέο θαη ε εθπαηδεπηηθφο θάζνληαλ γχξσ απφ απηφ 

ζαλ νκάδα. 

Δηδηθή δηδαθηηθή: Ο ζρεδηαζκφο ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ έγηλε κε βάζε ην αγαπεκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ηε κνπζηθή, 

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ζαμφθσλν θαη ηελ θηζάξα, κε ζηφρν απηφ λα απνηειέζεη 

θίλεηξν γηα λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο. Όπσο θάλεθε απφ ηε κεζνδνινγία 

ηεο παξέκβαζεο, ν καζεηήο θαηάθεξε λα ζπλεξγαζηεί επηηπρψο, άιινηε ζε 

κεγαιχηεξν θαη άιινηε ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

πεξηιάκβαλαλ ζην επίπεδν ηεο νκάδαο δχν αηφκσλ δξαζηεξηφηεηεο κε θάξηεο κε ηα 

επαγγέικαηα κε έκθαζε ζε εθείλν ηνπ κνπζηθνχ, ερεηηθφ παηρλίδη αθνινπζίαο ηνπ 

ξπζκνχ ηνπ άιινπ (ξπζκηθφο θαζξέθηεο), θαηαζθεπή ηπκπάλνπ κε ζπλεξγαζία θαη 

θνιιάδ ζαμφθσλν. ην επίπεδν ηεο νκάδαο ηξηψλ αηφκσλ ππήξμε ε κεζνιάβεζε ηνπ 

δηπιαλνχ ηνπ ζπκκαζεηή θαη νη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πεξηιάκβαλαλ 
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ερεηηθφ παηρλίδη πξνζαξκνγήο ζηελ νκάδα θαη ξπζκηθφ θαζξέθηε, παηρλίδη 

ζπλεξγαζίαο κε κπαιφληα, παλί θαη κνπζηθή, νκαδηθή δσγξαθηθή ζε ραξηφλη, 

αληηζηνίρηζε κνπζηθψλ εηθφλσλ θαη ιέμεσλ κέζα απφ παπνπηζφθνπην – θαηαζθεπή 

ζε κνξθή θηζάξαο θαη επηηξαπέδην παηρλίδη ζε ζρήκα ζαμνθψλνπ.  

Με βάζε ην ΔΓ, ε δαζθάια ηεο ηάμεο ζηελ 8
ε
 θαηαγξαθή ηεο ζπλεξγαζίαο ηελ 

Σεηάξηε 4/3/2015 πξφηεηλε θη εθείλε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ λα εληαρζεί ν 

δηπιαλφο ζπκκαζεηήο ηνπ ζηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, κηαο θαη καδί ηνπ 

ληψζεη νηθεία. Αθφκε, ζηελ 7
ε
 θαηαγξαθή ηεο ζπλεξγαζίαο ηελ Σεηάξηε 28/1/2015 

αλέθεξε πσο ν καζεηήο δσγξάθηζε κφλνο ηνπ κηα γπλαηθεία θηγνχξα κε κηα γξακκή 

ζην πξφζσπφ ηεο, ιέγνληαο πσο είλαη ε θπξία πνπ παίδεη θιαξίλν. 

Σπλεληεύμεηο: χκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο, 

επηβεβαηψζεθε νκφθσλα απφ φινπο ηνπο ελήιηθεο πσο ηα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα 

ηνπ καζεηή απνηεινχλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ παξέκβαζε κε ζηφρν 

ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Σξεηο ελήιηθεο παξαηήξεζαλ κηθξή βειηίσζε ζηηο 

δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, σζηφζν φινη 

επεζήκαλαλ πσο νη δπζθνιίεο ηνπ δελ εληνπίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο 

ελήιηθεο αιιά κε ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα 

ηεο δαζθάιαο ηεο ηάμεο, ν καζεηήο έδεηρλε αδηάθνξνο απέλαληη ζηνπο άιινπο ρσξίο 

λα επηδηψθεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηα δηαιείκκαηα ήηαλ πάληα κφλνο 

ηνπ θαη απηφ ηνπ αξέζεη. Χζηφζν, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο εηδηθφηεηεο αλέθεξε 

πσο είλαη ζπλεξγάζηκνο θαη ππάθνπνο. Ζ ίδηα παξαηήξεζε κηα κηθξή βειηίσζε ζηηο 

δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ιέγνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά «πκκεηέρεη πιένλ θαη κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη κε 

ραξά, δειαδή ην βιέπσ φηη κπνξεί λα ηνπ αξέζεη απηφ πνπ θάλεη, ελψ πέξζη φρη, 

πέξζη ππήξρε έθξεμε ζπκνχ θαη αλαζηάησζε ζην πεληάιεπην θαη ηνλ 

απνκαθξχλακε». Χο πξνο ηα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα, ζπκθψλεζε φηη πξέπεη λα 

αμηνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία, αξθεί ην πξφγξακκα θαη ηα ελδηαθέξνληα απηά λα 

έρνπλ λφεκα. Σελ ίδηα άπνςε είρε θαη ε κνπζηθφο ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία αλέθεξε φηη 

ν καζεηήο ήζειε ρξφλν γηα λα απνδερηεί ηνλ άιινλ θαη λα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ θαη 

ηφληζε ηε δπζθνιία λα εθαξκνζηεί έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα κε βάζε ηα 

αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε παηδηνχ ζην επίπεδν ηεο ηάμεο. Ζ 

ινγνζεξαπεχηξηα κίιεζε θη εθείλε γηα ην δηάζηεκα πξνζαξκνγήο κε έλα πξφζσπν 

πνπ κπνξεί λα είλαη αθφκε θαη 3 κήλεο θαη αλέθεξε φηη παξαηήξεζε βειηίσζε ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο ρξνληάο. ρεηηθά κε ηελ 
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αμηνπνίεζε ησλ αγαπεκέλσλ ελδηαθεξφλησλ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο είπε ραξαθηεξηζηηθά «Οπσζδήπνηε! Σν θίλεηξν ζε φια ηα παηδηά απηφ 

είλαη, ην λα ηνπο αξέζεη λα θάλνπλ θάηη. Καη ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ζηε Γεληθή απηφ 

είλαη ην ζέκα, ην θίλεηξν. Αλ δελ ππάξρεη θίλεηξν, θαλείο δε ζέιεη λα κάζεη, δελ έρεη 

ελδηαθέξνλ θαλέλαο». Ζ γπκλάζηξηα θαη ε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζπκθψλεζαλ 

επίζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αγαπεκέλσλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ κε ζηφρν ηε 

ζπλεξγαζία, σζηφζν δπζθνιεχηεθαλ λα παξαηεξήζνπλ ζην καζεηή θάπνηα βειηίσζε 

ζηηο δεμηφηεηεο απηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4. Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθώλ Γεμηνηήησλ ζηηο δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο. 

Πίλαθαο ζπγθεληξσηηθώλ επηδόζεσλ. 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

ηνρεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο: 

πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε 

 

ηνρεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο κε ηα πξόζσπα ηνπ ζρνιείνπ: 

3. Σεηάξηε 11/2/2015 Ο καζεηήο αθνχ 

ζρεδίαζε γξακκέο ζε 

έλα ραξηί πεξίκελε λα 

αθνχζεη ηη ζα θάλνπκε. 

«Μ., ζήκεξα ζα 

γίλνπκε κάζηνξεο 

θαη ζα θηηάμνπκε 

έλα ηχκπαλν. Θα κε 

βνεζήζεηο;». 

 

«Γελ κπνξψ λα ην 

θηηάμσ κφλε κνπ, 

είλαη ιίγν δχζθνιν. 

Θα ην θηηάμνπκε 

καδί; Δγψ ζα θφβσ 

ηελ ηαηλία θη εζχ ζα 

θνιιάο». 

«Ναη. Να ην πάκε 

ζην κάζηνξα». 

 

«Θα ην θηηάμνπκε 

ην ηχκπαλν». 

 

 

 

-Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο, ηνπ άξεζε λα 

ληψζεη ηελ θφιια ηεο 

ραξηνηαηλίαο ζηα ρέξηα ηνπ θαη 

ην κάγνπιφ ηνπ. 

-Ο καζεηήο έκνηαδε λα εθηειεί 

παζεηηθά εληνιέο. Χζηφζν, ήηαλ 

πξφζπκνο θαη ελεπιάθε ζε κηα 

δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο θαη 

ελαιιαγήο ζεηξάο. 
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Πίλαθαο 5. Έληππν θαηαγξαθήο Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο γηα ηε 3ε θαη 10ε εηδηθή δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. 

 

 

Πνζνηηθά δεδνκέλα  

 

Απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα απνδεηθλχεηαη κε βάζε ηελ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο πσο ηα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δείγκα ησλ γνλέσλ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6, ζηελ 

πξψηε εξψηεζε γηα ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα, θαλέλαο δελ απάληεζε «Καζφινπ» 

θαη «Λίγν», 5 έδσζαλ ηελ απάληεζε «Αξθεηά», 6 «Πνιχ» θαη 9 «Πάξα πνιχ». ηε 

δεχηεξε εξψηεζε, θαλέλαο γνληφο δελ απάληεζε «Καζφινπ» θαη «Λίγν», 5 

απάληεζαλ «Αξθεηά», 6 «Πνιχ» θαη 9 «Πάξα πνιχ». ηελ ηξίηε εξψηεζε, θαλέλαο 

δελ έδσζε ηελ απάληεζε «Καζφινπ», 1 κφλν απάληεζε «Λίγν», 7 απάληεζαλ 

«Αξθεηά» θαη 7 «Πνιχ» θαη νη ππφινηπνη 5 «Πάξα πνιχ». ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, 

θαλέλαο απφ ην δείγκα δελ απάληεζε «Καζφινπ», 1 απάληεζε «Λίγν», 8 «Αξθεηά», 6 

«Πνιχ» θαη 5 «Πάξα πνιχ». ηελ πέκπηε εξψηεζε, θαλέλαο γνληφο δελ απάληεζε 

«Καζφινπ» θαη «Λίγν», 5 απάληεζαλ «Αξθεηά», 10 «Πνιχ» θαη 5 «Πάξα πνιχ» 

(ρήκα 6). 

Με βάζε ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ην ρήκα 7, ζηελ 

πξψηε εξψηεζε θαλέλαο απφ ηνπο 20 δελ απάληεζε «Καζφινπ» θαη «Λίγν», 4 

απάληεζαλ «Αξθεηά», 5 «Πνιχ» θαη 11 «Πάξα πνιχ». ηε δεχηεξε εξψηεζε, 

θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο δελ έδσζε ηελ απάληεζε «Καζφινπ» θαη «Λίγν», 4 

 

 

10.Σεηάξηε 18/3/2015 Οη δχν καζεηέο 

θάζηζαλ πξφζπκα ζην 

ηξαπέδη θαη αληάιιαμαλ 

κηα αγθαιηά. 

«Παηδηά, ζήκεξα ζα 

παίμνπκε έλα 

επηηξαπέδην!» 

«Κπξία, ζα ην 

πάξεηο ζηελ 

ηζάληα ζνπ ην 

ζαμφθσλν!» 

Ο Μ. ζπλεξγάζηεθε ζην 

επηηξαπέδην πεξηκέλνληαο ηε 

ζεηξά ηνπ. Υξεηάζηεθε 

παξφηξπλζε ζε απηέο, σζηφζν 

δε ζπλάληεζε ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο δηφηη έρεη αλαπηχμεη 

νηθεηφηεηα θαη εγγχηεηα ηφζν κε 

εκέλα φζν θαη κε ην δηπιαλφ 

ηνπ. 
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απάληεζαλ «Αξθεηά», 6 «Πνιχ» θαη 10 «Πάξα πνιχ». ηελ ηξίηε εξψηεζε, θαλείο 

δελ απάληεζε θαζφινπ, ελψ απφ 5 απαληήζεηο δφζεθαλ ζην «Λίγν», ην «Αξθεηά», ην 

«Πνιχ» θαη ζην «Πάξα πνιχ». ηελ ηέηαξηε εξψηεζε νη 8 απάληεζαλ «Αξθεηά», νη 

9 «Πνιχ» θαη 3 «Πάξα πνιχ», ελψ θαλείο δελ απάληεζε «Καζφινπ» θαη «Λίγν». 

ηελ πέκπηε εξψηεζε 10 εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ «Πάξα πνιχ», 7 «Πνιχ», 3 

«Αξθεηά» θαη θαλέλαο «Λίγν» θαη «Καζφινπ» (ρήκα 7). 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ησλ γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, ζην ρήκα 8, γηα ηελ πξψηε εξψηεζε ην 50% ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 

«Πάξα πνιχ», ην 28% «Πνιχ» θαη ην 23% «Αξθεηά», ελψ θαλείο δελ απάληεζε 

«Λίγν» θαη «Καζφινπ». Γηα ηε δεχηεξε εξψηεζε, ην 48% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε 

«Πάξα πνιχ», ην 30% «Πνιχ», ην 23% «Αξθεηά» θαη θαλέλαο «Λίγν» θαη 

«Καζφινπ». ηελ ηξίηε εξψηεζε, 30% ησλ απαληήζεσλ δφζεθαλ ζην «Αξθεηά» θαη 

30% ζην «Πνιχ», 25% ζην «Πάξα πνιχ», 15% ζην «Λίγν» θαη θακία απάληεζε ζην 

«Καζφινπ». Γηα ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, ην 40% απάληεζε «Αξθεηά», ην 38% «Πνιχ», 

ην 20% «Πάξα πνιχ», ην 3% «Λίγν» θαη θακία απάληεζε δε δφζεθε γηα ην 

«Καζφινπ». ηελ πέκπηε εξψηεζε, ην 43% ησλ απαληήζεσλ ήηαλ «Πνιχ», ην 38% 

«Πάξα πνιχ», ην 20% «Αξθεηά» θαη θακία δελ ήηαλ «Λίγν» θαη «Καζφινπ» (ρήκα 

8).  

Κνηλσληθέο ηζηνξίεο: Με βάζε ηηο παξεκβάζεηο κε ηα δηαθνξνπνηεκέλα θείκελα 

ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, επαιεζεχηεθε ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεξγαζία κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ, θάηη πνπ ζπλεγνξεί άκεζα πεξί ηεο 

απνδείμεσο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ (Πίλαθαο 12), ζε φιεο ηηο 

πεηξακαηηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ν καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζε 2 απφ ηηο 3 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξψηε θνηλσληθή ηζηνξία ν 

καζεηήο έδσζε ηε ζσζηή επηινγή ζηελ εξψηεζε ζε ηη κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ε 

δαζθάια ηνπ θαη αλ είλαη θαιφ λα ηελ αθνχεη, ελψ έδσζε ιάζνο επηινγή ζηελ 

εξψηεζε ηη πξέπεη λα θάλεη κέζα ζην κάζεκα. Γηα ηε δεχηεξε θνηλσληθή ηζηνξία 

απάληεζε ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο ηη αξέζεη ζην δηπιαλφ ηνπ λα θάλεη θαη αλ είλαη θαιφ 

λα βνεζάλε ν έλαο ηνλ άιινλ, ελψ έδσζε ιάζνο απάληεζε ζηελ εξψηεζε ηη πξέπεη λα 

θάλεη φηαλ ν δηπιαλφο ηνπ ηνλ βνεζάεη. ηελ ηξίηε πεηξακαηηθή παξέκβαζε, 

απάληεζε ζσζηά ζην ηη πξέπεη λα θάλεη ζηελ ψξα ηεο δσγξαθηθήο θαη γηαηί είλαη 

θαιφ λα δσγξαθίδεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ιάζνο ζηελ εξψηεζε ηη αξέζεη ζηα 

παηδηά ηελ ψξα ηεο δσγξαθηθήο. ηελ ηέηαξηε θνηλσληθή ηζηνξία επέιεμε ηε ζσζηή 
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απάληεζε ζηελ εξψηεζε ηη αξέζεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ λα θάλνπλ ηελ ψξα ηεο 

γπκλαζηηθήο θαη αλ κπνξνχλ εθείλνη θαη ε δαζθάια ηνπ λα ηνλ βνεζήζνπλ θαη ιάζνο 

απάληεζε ζην ηη πξέπεη λα θάλεη ζηε γπκλαζηηθή. ηελ ηειεπηαία πεηξακαηηθή 

παξέκβαζε απάληεζε ζσζηά ζην εξψηεκα ηη θάλνπλ ηα παηδηά ζηηο νκάδεο αλ είλαη 

θαιφ λα είλαη φινη ζε απηέο θαη ιάζνο ζην πνηνο κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη φηαλ 

δπζθνιεχεηαη. 

 

 

ρήκα 6. Απαληήζεηο γνλέσλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δεύηεξνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο. 
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ρήκα 7. Απαληήζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δεύηεξνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο. 

 

ρήκα 8. Απαληήζεηο ζπλνιηθνύ δείγκαηνο γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ δεύηεξνπ εξεπλεηηθνύ 

εξσηήκαηνο. 

 

 

α/α   Σίηινο εκεξνκελί

α 

αξηζ

κόο 

ιέμε

σλ 

ηύπνο ιέμεσλ αξηζκόο 

νπηηθνπνηεκ

έλσλ 

δηεπθνιπληώ

λ 

ζσζηέο 

απαληή

ζεηο 

1. Σν κάζεκα κε 

ηε δαζθάια κνπ. 

5/5/2015  50 ΦΦ(π.ρ. θάλσ), ΦΦ(π.ρ. ζξαλίν, πξσί), 

ΦΦ(π.ρ. πξνζπαζήζσ, πξάγκαηα), 

ΦΦ(π.ρ. δαζθάια) 

       5  2/3 

2.ην ζξαλίν κε 

ην δηπιαλφ κνπ. 

 8/5/2015  57 

 

 ΦΦ (π.ρ. ηάμε), ΦΦ (π.ρ. ζξαλίν), 

ΦΦ (π.ρ. πξνζπαζήζσ), ΦΦΦ 

(Αιέμαλδξνο) 

       6  2/3 

3.Ζ δσγξαθηθή κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο 

κνπ. 

11/5/2015  50 ΦΦ (π.ρ. καδί, ηάμε), ΦΦ (π.ρ. ζρνιείν), 

ΦΦ (π.ρ. πξνζπαζήζσ), ΦΦ (π.ρ. 

ραξηί, δσγξαθηθή) 

       6  2/3 

4.Ζ γπκλαζηηθή 

ζηελ απιή.  

12/5/2015   60 ΦΦ (π.ρ. καδί), ΦΦ (π.ρ. ζρνιείν, 

ρξφλν), ΦΦ (π.ρ. πξνζπαζήζσ), ΦΦ 

(π.ρ. παηρλίδηα, δαζθάια), ΦΦΦ (π.ρ. 

γπκλαζηηθή) 

       6  2/3 

5.ηελ νκάδα κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο 

κνπ 

13/5/2015  57 ΦΦ (π.ρ. καδί), ΦΦ (π.ρ. ζρνιείν), 

ΦΦ (π.ρ. πξνζπαζήζσ), ΦΦ (π.ρ. 

δαζθάια, δσγξαθηθή), ΦΦΦ (π.ρ. 

γπκλαζηηθή) 

       6  2/3 

 

Πίλαθαο 6. Πίλαθαο πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ. 
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Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

 

Με ηα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ νη Koegel et al. (2013) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

αγαπεκέλσλ ελδηαθεξφλησλ θαη νη Simpson & Keen (2011) γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κνπζηθήο ζηηο παξεκβάζεηο, νη Watkins et al. (2014) ζρεηηθά 

κε ηε κεζνιάβεζε ζπλνκήιηθσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν θαη νη Okada et al. (2010) κε ηε ρξήζε 

ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε θνηλσληθψλ ζπκβάλησλ. 

χκθσλα κε ηνπο Koegel et al. (2013), ε ελζσκάησζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ελδηαθεξφλησλ ελφο καζεηή κε απηηζκφ κέζα ζε δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ κε ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ, κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ θαη νκαδνζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ. Υσξίο 

ζπζηεκαηηθέο θνηλσληθέο παξεκβάζεηο, ν καζεηήο κε απηηζκφ κπνξεί λα παξνπζηάδεη 

ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ καδί ηνπο, λα έρεη κηα γεληθή 

έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη αδπλακία λα ζπκκεηέρεη ζε θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνκφλσζε, άγρνο θαη θαηάζιηςε. 

Σα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα κέζα ζε δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα 

ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζε απηέο θαη ηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Koegel et al., 2013). 

Γηα ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θάλνπλ ιφγν 

θαη νη Watkins et al. (2014), νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα νθέιε ηεο κεζνιάβεζεο 

ζπλνκήιηθσλ παηδηψλ ζηα πιαίζηα παξεκβάζεσλ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κέζα 

ζε εληαμηαθά πιαίζηα. Με κηα ηέηνηνπ ηχπνπ παξέκβαζε νη ζπλνκήιηθνη πνπ 

κεζνιαβνχλ κπνξεί λα έρνπλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζην παηδί κε απηηζκφ ζε ζρέζε 

κε έλαλ ελήιηθα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο, λα 

αλαπηχμνπλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη λα εμαζθήζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη 

επίζεο, είλαη εχθνιν λα ελζσκαησζεί ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ηνπ εληαμηαθνχ 

πιαηζίνπ.  

Οη Simpson & Keen (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αμηνπνίεζε ηεο κνπζηθήο 

απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο κνπζηθήο – ζπλαηζζεκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο. ηελ έξεπλά ηνπο θαηαιήγνπλ φηη ε κνπζηθή ζηελ παξέκβαζε κπνξεί 

λα δηεπθνιχλεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζηα παηδηά κε απηηζκφ, δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο 

πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ πνιιά απφ απηά ζηα αθνπζηηθά θαη κνπζηθά εξεζίζκαηα. 
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Σέινο, νη Okada et al. (2010) αλαθέξνληαη ζηε δπλακηθή πνπ έρεη ε ρξήζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ ζηελ θαηαλφεζε κηαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία 

αδπλαηεί λα πξνζαξκνζηεί έλα παηδί κε απηηζκφ. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ 

λα αθνξνχλ ζε ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, ελψ θαηά 

ηελ παξέκβαζε κε θνηλσληθέο ηζηνξίεο δχλαληαη λα αμηνπνηεζνχλ αγαπεκέλα 

ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ. 

 

 

3.3. Σξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα: Οη δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΑΓΔΠΔΑΔ δηεπθνιύλνπλ ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή 

ηνπ καζεηή κε απηηζκό ζην ζρνιείν. 

 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδεηθλχεηαη πιήξσο κε βάζε ηα πνηνηηθά θαη ηα 

πνζνηηθά δεδνκέλα. 

 

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

 

Μεζνδνινγία παξαηήξεζεο: Απφ ηηο θαηαγξαθέο ζηνλ Πίλαθα κεηαβνιψλ ησλ 

ΔΔΑ κε βάζε ην ΠΑΠΔΑ (Πίλαθαο 13) θαίλεηαη φηη ν καζεηήο παξνπζίαζε βειηίσζε 

ζηνλ ηνκέα ησλ Κνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο δεμηφηεηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, ε 

απηνλνκία ηνπ καζεηή ζην πεξηβάιινλ εληνπίζηεθε ζηελ αξρηθή ΑΠΑ ζην Β’ 

εμάκελν ηεο Α’ δεκνηηθνχ θαη παξέκεηλε ζηαζεξή θαη ζηελ ελδηάκεζε θαη ηειηθή. Ζ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ζεκεηψζεθε ζην Α’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

θαηά ηελ αξρηθή ΑΠΑ, ελψ ζηελ ελδηάκεζε ππήξμε κεηαβνιή 1 εμακήλνπ πξνο ηα 

πάλσ ε νπνία δηαηεξήζεθε θαη ζηελ ηειηθή. Ζ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ ζηελ 

αξρηθή θαη ελδηάκεζε ΑΠΑ θαηαηάρζεθε ζην Α’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη 

ζεκεηψζεθε βειηίσζε θαηά 1 εμάκελν πάλσ ζηελ ηειηθή (Πίλαθαο 13). 

Με βάζε ηηο θαηαγξαθέο ζηνλ Πίλαθα κεηαβνιψλ ησλ ΔΜΓ ζην ηξηαδηθφ θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ησλ Κνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαίλεηαη λα 

ππάξρεη βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο 

αληαπφθξηζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εγγχηεηα ηνπ 

παηδηνχ, ε βιεκκαηηθή επαθή θαη ε παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα εληνπίζηεθαλ ζην Β’ 

εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε θαη νη επηδφζεηο απηέο 
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παξέκεηλαλ ζηαζεξέο θαη γηα ηηο ηξεηο ΑΠΑ. Ζ θνηλσληθή αληαπφθξηζε εληνπίζηεθε 

ζην Α’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, ελψ ζηελ ελδηάκεζε 

ζεκεηψζεθε βειηίσζε 1 εμακήλνπ πξνο ηα πάλσ ε νπνία δηαηεξήζεθε θαη ζηελ 

ηειηθή. Ζ θνηλσληθή πξσηνβνπιία θαηαγξάθεθε ζην Α’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ, 

ε ελαιιαγή ζεηξάο ζην Α’ εμάκελν ηεο Α’ δεκνηηθνχ, νη θαλφλεο ζην Β’ εμάκελν ηεο 

Β’ δεκνηηθνχ θαη ε ακνηβαηφηεηα – κνίξαζκα ζην Β’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη 

ζηηο ηξεηο ΑΠΑ. Σέινο, ε πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζηηο αιιαγέο ζεκεηψζεθε θαηά 

ηελ αξρηθή θαη ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ζην Α’ εμάκελν ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ελψ 

ζεκεηψζεθε βειηίσζε 1 εμακήλνπ πξνο ηα πάλσ θαηά ηελ ηειηθή (Πίλαθαο 14). 

Μεζνδνινγία παξέκβαζεο: Με βάζε ηηο θαηαγξαθέο ζην ΔΓΑ, ε 

απηνπαξαηήξεζε θαη εηεξνπαξαηήξεζε ηξνπνπνηήζεθαλ ζην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, φηαλ κεηψζεθαλ νη θξίζεηο ζπκνχ ηνπ καζεηή ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζην 

πξφγξακκα θαη ζηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο θαη ηεο απξφζκελεο ζπλχπαξμήο ηνπ κε 

παηδηά άιισλ ηάμεσλ. Δλδεηθηηθά, φπσο θαίλεηαη θη απφ ηνλ Πίλαθα 15, ζηελ 6
ε
 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ηελ Σεηάξηε 4/3/2015, ν καζεηήο δπζθνιεχηεθε αξρηθά λα 

αθνινπζήζεη ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ελεξγνπνίεζε θξίζε ζπκνχ επεηδή ήζειε λα 

παίμεη κε ηηο θάξηεο κε ηα επαγγέικαηα. ηε ζπλέρεηα θαη κε παξφηξπλζε ηνπ 

δηπιαλνχ ηνπ πξνζαξκφζηεθε θαη ζπλεξγάζηεθε ζηε δξαζηεξηφηεηα. ηελ 8
ε
 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ηελ Πέκπηε 12/3/2015, ν καζεηήο δελ παξνπζίαζε δπζθνιία λα 

εκπιαθεί ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ήηαλ ζπλεξγάζηκνο. Καηά ηελ 9
ε
 παξέκβαζε ηελ 

Σξίηε 17/3/2015 ν καζεηήο πξνζαξκφζηεθε ζηε δξαζηεξηφηεηα, έδεημε λα 

δηαζθεδάδεη ηελ αίζζεζε ηεο ηέκπεξαο ζηα δάρηπιά ηνπ θαη ζεβάζηεθε ην ρψξν ησλ 

άιισλ ζην ραξηφλη γηα ηε δσγξαθηθή (Πίλαθαο 15). Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο 

απηνπαξαηήξεζεο θαη εηεξνπαξαηήξεζεο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 

κεηαβνιψλ ησλ ΔΜΓ ζην ηξηαδηθφ θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία παξαηήξεζεο (Πίλαθαο 14). 

Δηδηθή δηδαθηηθή: Απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ην βαζκφ απηνλνκίαο ηνπ καζεηή, θάλεθε πσο νη 

δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο δνχιεςαλ ζε φια ηνπο ηα βήκαηα ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην επίπεδν ηεο νκάδαο ησλ δχν αηφκσλ, ε 1
ε
 δηδαθηηθή 

παξέκβαζε νινθιεξψζεθε απφ ην καζεηή ρσξίο βνήζεηα, ε 2
ε
 κε βνήζεηα ζην πξψην 

ζθέινο ηεο θαη ρσξίο βνήζεηα ζην δεχηεξν, ε 3
ε
 κε βνήζεηα, ε 4

ε
 κε κηθξή βνήζεηα 

θαη ε 5
ε
 νινθιεξψζεθε ρσξίο βνήζεηα. ην επίπεδν ηεο νκάδαο ηξηψλ αηφκσλ, ε 6

ε
 

ζπλνιηθά δηδαθηηθή παξέκβαζε νινθιεξψζεθε κε βνήζεηα, ε 7
ε
 κε κηθξή βνήζεηα, ε 
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8
ε
 κε βνήζεηα, ε 9

ε
 ρσξίο βνήζεηα θαη ε 10

ε
 παξέκβαζε κε βνήζεηα. Οη δπζθνιίεο ηνπ 

ζηελ αξρή λα πξνζαξκνζηεί ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, φπσο ε άξλεζε λα εκπιαθεί 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ε αλαδήηεζε κε εκκνληθφ ηξφπν αγαπεκέλσλ ηνπ αληηθεηκέλσλ 

φπσο εηθφλεο θαη απηνθφιιεηα θαη ε αληίδξαζε φηαλ δελ είρε πξφζβαζε ζε απηά, 

ζηαδηαθά κε ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ άξρηζαλ λα 

ειαηηψλνληαη. Ζ βειηίσζε απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ επηβεβαηψλεηαη ηφζν κέζα απφ 

ην ΔΓΑ (Πίλαθαο 15) κε βάζε ηε κεζνδνινγία παξέκβαζεο φζν θαη κέζα απφ ηνλ 

πίλαθα κεηαβνιψλ ησλ ΔΔΑ κε βάζε ην ΠΑΠΔΑ ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία 

παξαηήξεζεο (Πίλαθαο 13). 

ην ΔΓ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 1
ε
 εκέξα θαηαγξαθήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηελ 

Σεηάξηε 26/11/2014, ε δαζθάια έδσζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν νη νπνίεο επηβεβαηψζεθαλ ζηε ζπλέρεηα θαη κε 

ηα δεδνκέλα ηεο παξαηήξεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά επεζήκαλε «Δθεί πνπ πζηεξεί πάξα 

πνιχ είλαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζα ην δεηο θη εζχ. Κάηη άιιν πνπ ηνλ 

αλαζηαηψλεη είλαη φηαλ αιιάδεη ην πξφγξακκα απξνεηδνπνίεηα. Ο Μ. είλαη πνιχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Αλ είδεο ηνπ έρσ θηηάμεη ην πξφγξακκά ηνπ ζηνλ ηνίρν θαη θάζε πξσί  

πάεη θαη ην θηηάρλεη. Δγψ πξνζπαζψ θάζε θνξά λα ηνλ πξνεηνηκάδσ πξηλ ηελ 

αιιαγή». 

Σπλεληεύμεηο: Με βάζε ηηο θαηαγξαθέο ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο, εμήρζεθε σο 

ζπκπέξαζκα πσο φινη νη ελήιηθεο ζεσξνχλ ηελ εθαξκνγή ελφο ΑΓΔΠΔΑΔ άθξσο 

αλαγθαία. Χο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, 3 απφ απηνχο 

παξαηήξεζαλ ειάρηζηε βειηίσζε, ηνλίδνληαο πσο κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηνπο 

ζρνιηθνχο θαλφλεο θαη λα ππαθνχεη ζε εληνιέο, εθεί φκσο πνπ δπζθνιεχεηαη 

ζεκαληηθά είλαη ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ ζε νκάδεο. Δηδηθφηεξα, ε δαζθάια 

ηεο ηάμεο αλέθεξε φηη ν καζεηήο παξνπζίαδε βειηίσζε ζηελ θνηλσληθή ηνπ 

πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Μάιηζηα, 

επεζήκαλε φηη έδεηρλε λα έρεη ζπλεζίζεη πιένλ ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά ζπλαληνχζε ηέηνηεο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ζπκκεηείρε κφλν 

γηα δχν ιεπηά κέζα ζε κηα νιφθιεξε ψξα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ απνκάθξπλαλ 

ιφγσ θξίζεσλ. Ζ κνπζηθφο αλέθεξε φηη ν καζεηήο ρξεηαδφηαλ ρξφλν πξνζαξκνγήο 

γηα λα απνδερηεί ηα πξφζσπα θαη λα δεζεί καδί ηνπο, δηάζηεκα ην νπνίν ε 

ινγνζεξαπεχηξηα πξνζδηφξηζε έσο θαη πάλσ απφ ηξεηο κήλεο. Ζ γπκλάζηξηα 

ζεκείσζε φηη ν καζεηήο ήηαλ ππάθνπνο ζε εληνιέο θαη πξνζαξκνδφηαλ ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ καζήκαηνο, σζηφζν αδπλαηνχζε λα εληαρζεί ζηελ νκάδα. Ζ δηεπζχληξηα 



109 
 

επεζήκαλε φηη ην παηδί είρε ήδε απνθηήζεη θάπνηεο πξναπαηηνχκελεο δεμηφηεηεο απφ 

ην Νεπηαγσγείν πξηλ έξζεη ζην ζρνιείν, φπσο ε ππαθνή ζε εληνιέο, ηφληζε φκσο φηη 

παξαηεξνχζε απιά κηα πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ ρσξίο αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο είλαη «νη ειάρηζηεο δπλαηέο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 7. Πίλαθαο κεηαβνιώλ ησλ Δηδηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ (ΔΔΑ) κε βάζε ην 

Πιαίζην Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ). 
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Πίλαθαο 8. Πίλαθαο κεηαβνιώλ ησλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ (ΔΜΓ) ζην ηξηαδηθό 

θάζκα ηνπ απηηζκνύ. 

 

 

Πίλαθαο 9. Έληππν θαηαγξαθήο Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ) γηα ηελ 6ε, 8ε θαη 9ε εηδηθή 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. 

 

Πνζνηηθά δεδνκέλα 

 

Δξσηεκαηνιόγηα: Oη απαληήζεηο ησλ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο έδεημαλ πην 

κεηξηνπαζή ζηάζε ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα. ηηο πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο, ζρεδφλ νη κηζνί απαληνχζαλ «Αξθεηά» θαη νη ππφινηπνη θπκαίλνληαλ 

θπξίσο ζην «Πνιχ» θαη ηηο άιιεο απαληήζεηο.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

ηνρεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο: 

πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε 

 

ηνρεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο κε ηα πξόζσπα ηνπ ζρνιείνπ: 

6. Σεηάξηε 4/3/2015 ήκεξα ήηαλ θαη ν 

δηπιαλφο ηνπ Μ. καδί 

καο. Καζίζακε φινη 

θπθιηθά ζην πάησκα. 

 
 
 

«Μ., ζήκεξα ζα 

είλαη θαη ν Α. ζηελ 

παξέα καο. Θα γίλεη 

κνπζηθφο φπσο 

εκείο! Να ηνπ πνχκε 

ηη θάλνπκε ζην 

κάζεκα;» 

«Ο κνπζηθφο, ην 

ζαμφθσλν, νη 

θάξηεο! Μεηά ζα 

ηηο δεηο ηηο 

θάξηεο!» 

Ζ εκκνλή ηνπ καζεηή κε ηηο 

θάξηεο έγηλε θαλεξή θαη 

ζήκεξα, θαζψο αλαζηαηψζεθε 

ζηελ αξρή κήπσο δελ ηηο δεη 

φπσο ζπλεζίδεη λα θάλεη πξηλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα. 

ηε ζπλέρεηα εγθιηκαηίζηεθε κε 

παξφηξπλζε ηνπ δηπιαλνχ ηνπ 

θαη ζπλεξγάζηεθε. Με ην 

δηπιαλφ ηνπ ληψζεη νηθεία. 

8. Πέκπηε 12/3/2015 Ο καζεηήο κε 

πξνζπκία θάζηζε ζηελ 

θαξέθια θαη δίπια 

ηνπ ν ζπκκαζεηήο 

ηνπ. 

«Μ., θνίηα ηη έθεξα 

ζήκεξα γηα λα 

παίμνπκε! Μηα 

θηζάξα! Θα ζαο πσ 

ηη ζα θάλνπκε!» 

«Σν ιάζηηρν!» θαη 

άξρηζε λα 

πεξηεξγάδεηαη ηελ 

θαηαζθεπή. 

Ο Μ. ζήκεξα δελ παξνπζίαζε 

αλαζηάησζε θαη εκκνλή κε 

θάπνην αληηθείκελν. Ήηαλ 

ζπλεξγάζηκνο. 

ην παπνπηζφθνπην ακέζσο ηνπ 

θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ ηα 

ιάζηηρα πνπ είρα βάιεη γηα 

ρνξδέο. 

9. Σξίηε 17/3/2015 Ο καζεηήο, θάζηζε 

δίπια κνπ ζηνλ 

θαλαπέ θη εγψ άξρηζα 

λα ηνπ ηξαγνπδψ. 

Δθείλνο έθαλε 

βιεκκαηηθή επαθή 

θαη είπε: «Σν παηδάθη 

παίδεη πηάλν». 

Καηά ηε 

δξαζηεξηφηεηα, 

δσγξαθίδακε κε ηηο 

δαρηπινκπνγηέο. 

«Καη ν Μ. ηη 

παίδεη;» 

 

«Καη 

κεηαιιφθσλν;» 

 

 

 

«Ση σξαία πνπ 

δσγξαθίδνπκε φινη 

καδί!» 

«Πηάλν!» 

 

 

«Ναη». 

 

 

 

 

«Να 

δσγξαθίζνπκε κε 

ηηο ηέκπεξεο». 

 

Ο Μ. δελ παξνπζίαζε δπζθνιία 

ζην λα πξνζαξκνζηεί θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα. 

εβάζηεθε ην ρψξν ην δηθφ κνπ 

θαη ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ ζην 

ραξηφλη θαη έηζη κπνξέζακε λα 

εθθξαζηνχκε φινη καδί.  

Σνπ αξέζεη φ, ηη έρεη λα θάλεη κε 

ηηο αηζζήζεηο ησλ δαρηχισλ ηνπ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ην δείγκα ησλ γνλέσλ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 9, ζηελ 

πξψηε εξψηεζε ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, 1 απάληεζε «Καζφινπ» θαη 1 

«Λίγν», 10 «Αξθεηά», 5 «Πνιχ» θαη 3 «Πάξα πνιχ». ηε δεχηεξε εξψηεζε θαλείο 

δελ απάληεζε «Καζφινπ» θαη «Λίγν», 8 απάληεζαλ «Αξθεηά», 10 «Πνιχ» θαη 2 

«Πάξα πνιχ». ηελ ηξίηε εξψηεζε, θαλείο δελ έδσζε ηελ απάληεζε «Καζφινπ» θαη 

«Λίγν», 8 απάληεζαλ «Αξθεηά», 9 «Πνιχ» θαη 3 «Πάξα πνιχ». ηελ ηέηαξηε 

εξψηεζε, θαλείο δελ απάληεζε «Καζφινπ», 2 απάληεζαλ «Λίγν», 8 «Αξθεηά», 8 

«Πνιχ» θαη νη ππφινηπνη 2 «Πάξα πνιχ». ηελ πέκπηε εξψηεζε, 1 απφ ηνπο γνλείο 

απάληεζε «Καζφινπ», 6 «Λίγν», 5 «Αξθεηά», 6 «Πνιχ» θαη 2 «Πάξα πνιχ» (ρήκα 

9). 

Απφ ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ρήκα 10), ζηελ πξψηε εξψηεζε γηα ην ηξίην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα 1 απάληεζε «Καζφινπ», νη 6 «Λίγν», νη 10 «Αξθεηά», νη 6 

«Πνιχ» θαη νη 3 «Πάξα πνιχ». ηε δεχηεξε εξψηεζε, θαλείο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δελ απάληεζε «Καζφινπ», 1 «Λίγν», 10 «Αξθεηά», 6 «Πνιχ» θαη 3 

«Πάξα πνιχ». ηελ ηξίηε εξψηεζε, θακία απάληεζε δε δφζεθε ζην «Καζφινπ», 1 

ζην «Λίγν», 9 ζην «Αξθεηά», 9 ζην «Πνιχ» θαη 1 ζην «Πάξα πνιχ». Γηα ηελ ηέηαξηε 

εξψηεζε δε ζεκεηψζεθε απάληεζε ζην «Καζφινπ», ελψ 4 δφζεθαλ ζην «Λίγν», 5 

ζην «Αξθεηά», 9 ζην «Πνιχ» θαη 2 ζην «Πάξα πνιχ». ηελ πέκπηε εξψηεζε, 3 

απάληεζαλ «Καζφινπ», 5 «Λίγν», 10 «Αξθεηά», 2 «Πνιχ» θαη θαλείο «Πάξα πνιχ» 

(ρήκα 10). 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, φπσο θαίλνληαη απφ ην ρήκα 11, 

γηα ηελ πξψηε εξψηεζε ην 50% ησλ απαληήζεσλ ήηαλ «Αξθεηά», ην 18% «Πνιχ» 

θαη 18% «Λίγν», 10% ήηαλ «Πάξα πνιχ» θαη ην 5% «Καζφινπ». ηε δεχηεξε 

εξψηεζε, ην 45% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε «Αξθεηά», ην 40% «Πνιχ», 13% «Πάξα 

πνιχ», 3% «Λίγν» θαη θαλέλαο «Καζφινπ». ηελ ηξίηε εξψηεζε ην 45% απάληεζαλ 

«Πνιχ», ην 43% «Αξθεηά», 10% «Πάξα πνιχ», 3% «Λίγν» θαη θαλέλαο «Καζφινπ». 

ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, ην 43% ησλ απαληήζεσλ ήηαλ «Πνιχ», ην 33% «Αξθεηά», ην 

15% «Λίγν», έλα 10% «Πάξα πνιχ» θαη θακία «Καζφινπ». ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, 

ην 38% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε «Αξθεηά», ην 28% «Λίγν», ην 20% «Πνιχ», ην 10% 

«Καζφινπ» θαη ην 5% «Πάξα πνιχ» (ρήκα 11). 

Κνηλσληθέο ηζηνξίεο: H επαιήζεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεξγαζία κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ, ζπλεγνξεί πεξί ηεο απνδείμεσο ηνπ ηξίηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. Όπσο θάλεθε απφ ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ηνπ καζεηή ζηηο 
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εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ (Πίλαθαο 12), έδεημε λα θαηαλφεζε 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ζηηο νκάδεο ηνπ ζρνιείνπ, 

ζπλεξγαζία πνπ γηα λα γίλεη πξνυπνζέηεη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή 

κέζα ζε απηέο. 

 

ρήκα 9. Απαληήζεηο γνλέσλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο. 

 

 

ρήκα 10. Απαληήζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο. 
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ρήκα 11.  Απαληήζεηο ζπλνιηθνύ δείγκαηνο γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνύ 

εξσηήκαηνο. 

 

 

Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

 

Με ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζπκθσλνχλ νη Barton et al. 

(2011), ε Γξνζηλνχ (2014, α),  νη Koegel et al. (2013) θαη o Υξεζηάθεο  (2013) 

ζρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ελφο ΑΓΔΠΔΑΔ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Αθφκε, 

ζηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο θαη αιιειεπίδξαζεο ζην ζρνιείν κέζα 

απφ θαηάιιειεο ππνζηεξηθηηθέο θαη εληαμηαθέο παξεκβάζεηο ζπκθσλνχλ νη Peters & 

Forlin (2011), νη Wang & Spillane (2009) θαη νη Watkins et al. (2014). 

Οη Barton et al. (2011) ζηε κειέηε ηνπο γηα ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ παξεκβάζεσλ 

ζηα παηδηά κε απηηζκφ πξνζρνιηθήο ειηθίαο αλαθέξνληαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ 

ηα παηδηά απηά ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο κέζα ζε 

εληαμηαθά πιαίζηα. Σα εληαμηαθά πιαίζηα, παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, γηα ζεηηθέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηε γελίθεπζε 

θαη δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. Πξνθεηκέλνπ φκσο 

λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ, νη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε χπαξμεο 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνζαξκνγψλ κέζα ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. Σα 
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πξνγξάκκαηα απηά, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε θαη ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή, ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχλ θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

κνλαδηθέο δπλαηφηεηέο θαη ηηο αλάγθεο πνπ έρεη. 

Με βάζε ηε Γξνζηλνχ (2014, α), ην ΑΓΔΠΔΑΔ εμνξηζκνχ ηνπ είλαη έλα 

πξφγξακκα πνπ απνζθνπεί ζηελ έληαμε (Δληαμηαθφ). Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

δπλαηή, ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη λα πξνυπνζέηεη ηελ πξνεηνηκαζία ηφζν ηνπ ππφ έληαμε 

καζεηή φζν θαη ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Γξνζηλνχ, 2014, α). Δπνκέλσο, 

ε έληαμε θαη ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή απνηεινχλ θχξην ζθνπφ ελφο ΑΓΔΠΔΑΔ θαη 

ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχληαη κέζα απφ ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. 

Όπσο αλαθέξεη ν Υξεζηάθεο (2013) θαη φπσο γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ην ΠΑΠΔΑ 

(ΤΠΔΠΘ, 2009, ζζ. 260-268), ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θάζε 

εμαηνκηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα. Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα 

εμππεξεηνχλ κε ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ηελ πεξηνρή απηή, 

πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά, 

απνθηψληαο δεμηφηεηεο απηνλνκίαο, ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο, ζχλαςεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, πξνθχιαμεο απφ θηλδχλνπο θαη ζεβαζκνχ ησλ άιισλ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο (Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 93). 

Οη Koegel et al. (2013) ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνηλσληθνπνίεζε επξχηεξα ελφο 

παηδηνχ κε απηηζκφ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί κέζα απφ δηαθνξνπνηεκέλα 

πξνγξάκκαηα πνπ λα αμηνπνηνχλ ηα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληά ηνπ. Σέηνηνπ είδνπο 

πξνζαξκνγέο ζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ηζρπξίδνληαη φηη κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζε απηέο. 

Οη Peters & Forlin (2011) ζηε κειέηε ηνπο γηα ηε ζπκβνιή ηεο λεπξνεπηζηήκεο 

ζηελ εθπαίδεπζε επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε παηδηά κε απηηζκφ. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

εθκεηαιιεχεηαη ηηο θνηλσληθέο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη 

ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο άιινπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηα 

δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα πηνζεηνχληαη κνληέια εληαμηαθήο πξαθηηθήο, φπσο 

ε πξνζβαζηκφηεηα, ζηξαηεγηθέο θαη ε ρξήζε ηεθκεξησκέλσλ πξαθηηθψλ (Peters & 

Forlin, 2011). 
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ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη κέζα απφ 

εμαηνκηθεπκέλα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα, αλαθέξζεθαλ επίζεο νη Wang & Spillane 

(2009) θαη νη Watkins et al. (2014). χκθσλα κε ηνπο πξψηνπο, ηα ειιείκκαηα ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνκέα είλαη θεληξηθφ ζχκπησκα ζηνλ απηηζκφ. Όζν θαιχηεξεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο έρεη έλα παηδί, ηφζν θαιχηεξα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη λα γίλεη 

απνδεθηφ απφ ηα εληαμηαθά πιαίζηα θαη λα δήζεη πην απηφλνκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

δηάθνξα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ θαηά θαηξνχο εθαξκνζηεί κε ηελ αμηνπνίεζε 

κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ φπσο νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο, ε ρξήζε βίληεν, ε 

κεζνιάβεζε ζπλνκήιηθσλ θαη γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Wang & 

Spillane, 2009). Οη Watkins et al. (2014) ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνπο ζπλνκήιηθνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ 

ειιεηκκάησλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Μέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ φηη αλ 

ηέηνηνπ είδνπο αιιειεπηδξάζεηο αμηνπνηεζνχλ κέζα απφ ηα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα 

ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ησλ παηδηψλ, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή θαη έληαμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

Ζ αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα εδψ θαη 

αξθεηέο δεθαεηίεο ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία, ηνλ νξηζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

ηα πνζνζηά αχμεζεο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ζηελ παξέκβαζε. Σα θπξηφηεξα 

ειιείκκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο γιψζζαο, ηεο 

θνηλσληθήο θαηαλφεζεο, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζθέςεο θαη θαληαζίαο. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε είλαη κηα απφ ηηο ηέζζεξηο πεξηνρέο αλάπηπμεο ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, κε ην πψο βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπο 

άιινπο θαη κε ην θαηά πφζν κπνξεί λα ζπλάςεη καδί ηνπο δηαπξνζσπηθέο θαη 

ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δπζθνιηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ ζηνλ 

απηηζκφ, φπσο θαη ζε θάζε άιιν ηνκέα δπζθνιηψλ, κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν 

ππνζηήξημεο, εθαξκφδεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εμαηνκηθεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη έληαμε ζηελ 

θνηλσλία. 

Πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ζηνλ απηηζκφ εμεηάδνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κέζα 

απφ ηελ εθαξκνγή κηαο νξηζκέλεο κεζφδνπ ή πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο. Δλδεηθηηθέο 

είλαη ε έξεπλα ησλ Koegel et al. (2013) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ αγαπεκέλσλ 

ελδηαθεξφλησλ, ησλ Okada et al. (2010) γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, ησλ 

Simpson & Keen (2011) ζρεηηθά κε ηηο κνπζηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ απηηζκφ θαη ησλ 

Watkins et al. (2014) νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ ηερληθή ηεο κεζνιάβεζεο 

ζπλνκήιηθσλ παηδηψλ ζηελ παξέκβαζε. Ζ παξνχζα έξεπλα εζηίαζε ζηηο δεμηφηεηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή ελφο ΑΓΔΠΔΑΔ κε βάζε 

ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ παηδηνχ πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα αγαπεκέλα 

ελδηαθέξνληα, ηε κεζνιάβεζε ζπλνκήιηθνπ ζπκκαζεηή θαηά ηελ παξέκβαζε, ηε 

ρξήζε κνπζηθνζεξεπεπηηθψλ ηερληθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ φπσο ην 

ζχζηεκα ιεθηηθψλ θαη πιηθψλ ακνηβψλ. Μέζα απφ ηε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο 

απηνχ, επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν νη Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο 

Δηνηκφηεηαο (ΓΜΔ) κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο δεμηφηεηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ην αλ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

αγαπεκέλσλ ελδηαθεξφλησλ εμππεξεηνχλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο κε 
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ηνπο άιινπο θαη αλ νη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν. 

Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ, θάλεθε φηη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ δε 

ζπλεγνξνχλ πιήξσο γηα ηελ απφδεημε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. Απφ ηε 

κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα ζηνηρεία ππνζηήξημαλ ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο κέζα απφ ηηο ΓΜΔ. Με ηε 

κεζνδνινγία παξαηήξεζεο δελ θαηαγξάθεθε βειηίσζε θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, παξά κφλν ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Ζ εηδηθή 

δηδαθηηθή θαη νη πεηξακαηηθέο παξεκβάζεηο εζηίαζαλ ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο 

θαη ελψ νη δεμηφηεηεο απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην απηνζπλαίζζεκα θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε, δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ βέβαηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο 

δχν απηνχο ηνκείο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. Γηα ην δεχηεξν θαη ηξίην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία 

ζπλεγνξνχζαλ πεξί ηεο απνδείμεψο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα εηπσζεί κε 

βεβαηφηεηα ηφζν φηη νη δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα αγαπεκέλα 

ελδηαθέξνληα εμππεξεηνχζαλ ηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο φζν θαη φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ δηεπθφιπλαλ ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή. 

Σν πξφγξακκα απηφ ζην ζχλνιφ ηνπ θξίζεθε απνηειεζκαηηθφ ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο. Θεσξνχκε φηη 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ζηνλ 

απηηζκφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ πσο θάζε παηδί είλαη κηα ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε θαη πσο νη ηξφπνη παξέκβαζεο, φζν απνηειεζκαηηθνί θη αλ έρνπλ 

απνδεηρζεί, ζα πξέπεη λα απνηεινχλ έλα απιφ ζεκείν εθθίλεζεο θαη θάζε θνξά λα 

πξνζαξκφδνληαη (Barton et al., 2011). 

Χζηφζν, ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα ε επαλάιεςε ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο έξεπλαο θαη 

ζε άιιεο κειέηεο πεξίπησζεο καζεηψλ κε απηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχγθξηζε 

ηεο νκνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο.   
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1.Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο. Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε 

(ΑΠΑ) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πίλαθαο 1. Πίλαθαο κεηαβνιώλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ (ΓΜΓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

Πίλαθαο 2. Πίλαθαο κεηαβνιώλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ (ΔΜΓ) 
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2. Δηδηθή Γηδαθηηθή. Δλδεηθηηθό Φσηνγξαθηθό Τιηθό εηδηθώλ 

δηδαθηηθώλ δηαθνξνπνηήζεσλ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1. Ρπζκηθόο θαζξέθηεο. 2
ε
 δηδαθηηθή            Δηθόλα 2. Καηαζθεπή-ηύκπαλν. 3

ε
 δηδαθηηθή

 

 παξέκβαζε                                                                    παξέκβαζε  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3. Κνιιάδ ζαμόθσλν. 4
ε
 δηδαθηηθή                 Δηθόλα 4. Ρπζκηθόο θαζξέθηεο. 5

ε
 δηδαθηηθή 

παξέκβαζε                                                                      παξέκβαζε 
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Δηθόλα 5. Παπνπηζόθνπην ζε ζρήκα θηζάξαο.             Δηθόλα 6. Δζσηεξηθή όςε παπνπηζόθνπηνπ  

8
ε
 δηδαθηηθή παξέκβαζε                                                κε εηθόλεο θαη ιέμεηο κνπζηθώλ νξγάλσλ.  

                                                                                           8
ε
 δηδαθηηθή παξέκβαζε 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   
                                                                                       Δηθόλα 8. Οκαδηθή δσγξαθηθή ζην ραξηόλη. 9

ε
                                                           

                                                                                       δηδαθηηθή παξέκβαζε 

Δηθόλα 7. Πιαζηηθνπνηεκέλεο εηθόλεο 

θαη ιέμεηο πξνο αληηζηνίρηζε. 8
ε
 δηδαθηηθή 

παξέκβαζε 

 

 

 

 

 

 
  Δηθόλα 9. Δπηηξαπέδην παδι κε  

                                                                                                  εξσηήζεηο ζε ζρήκα ζαμόθσλνπ. 10
ε
  

                                                                                                  δηδαθηηθή παξέκβαζε. 
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3.Πεηξακαηηθέο εηδηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κε δηαθνξνπνηεκέλα 

θείκελα θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ 

 

 

Α/Α 

 

ΖΜΔ

ΡΟΜ

ΖΝΗ

Α 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ 

ΒΖΜΑ 

 

ΓΗΑΡ

ΚΔΗ

Α 

ΓΡΑ

ΣΖ

ΡΗΟΣ

ΖΣΑ

 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗ

ΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

Χ

Σ

Δ 

ΑΠ

ΑΝ

ΣΖ

ΔΗ

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΜΠΔΗΡΗΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5/ 

5/ 

2015 

Να ζπλεξγάδεηαη 

κε ηε δαζθάια 

ηνπ. 

15 

ιεπηά 

Κνηλσληθή ηζηνξία κε 

ηίηιν «Τν κάζεκα κε ηε 

δαζθάια κνπ»: 

 

-Να δηαβάζνπκε ηελ 

θνηλσληθή ηζηνξία κε ηε 

βνήζεηα ησλ 

πιαζηηθνπνηεκέλσλ 

θαξηψλ.  

-Να απαληήζεη ζε ηξεηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, 

πνιιαπιήο επηινγήο. 

 

ντοςιζ 
διαφανειϊν 
Α4, 
πλαςτικοποιθ
μζνεσ κάρτεσ 
με εικόνεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο κε 

εηθφλεο – ζεκεία αλαθνξάο ηεο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο. 

 

 

 

 

 

2 

8/ 

5/ 

2015 

Να ζπλεξγάδεηαη 

κε ην δηπιαλφ 

ηνπ. 

35 

ιεπηά 

Κνηλσληθή ηζηνξία κε 

ηίηιν «Σην ζξαλίν κε ην 

δηπιαλό κνπ»: 

 

-Να δηαβάζνπκε ηελ 

θνηλσληθή ηζηνξία κε ηε 

βνήζεηα ησλ 

θσηνγξαθηψλ.  

-Να απαληήζεη ζε ηξεηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, 

πνιιαπιήο επηινγήο. 

 

ληνζηέ 

δηαθαλεηψλ 

Α4, 

θσηνγξαθηθφ 

άικπνπκ, 

θσηνγξαθίεο 

 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άικπνπκ κε θσηνγξαθίεο 
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3 

11/ 

5/ 

2015 

Να ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηεο 

ηάμεο ηνπ ζηε 

δσγξαθηθή. 

15 

ιεπηά 

Κνηλσληθή ηζηνξία κε 

ηίηιν «Η δσγξαθηθή κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ»: 

 

-Να δηαβάζνπκε ηελ 

θνηλσληθή ηζηνξία. 

-Να θνιιήζεη ηηο 

ραξνχκελεο θάηζεο δίπια 

απφ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ 

ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ 

«καδί». 

-Να απαληήζεη ζε ηξεηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, 

πνιιαπιήο επηινγήο. 

 

ντοςιζ 
διαφανειϊν 
Α4, 
πλαςτικοποιθ
μζνεσ 
καρτζλεσ Α4, 
πλαςτικοποιθ
μζνεσ 
φωτογραφίεσ 
και φάτςεσ, 
βζλκρο 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιαζηηθνπνηεκέλεο θαξηέιεο κε 

πιαζηηθνπνηεκέλεο θσηνγξαθίεο, γηα 

εκπέδσζε ησλ ελλνηψλ «καδί» θαη 

«κφλνο κνπ». Έκθαζε ζην 

ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο φηαλ ηα 

παηδηά δσγξαθίδνπλ καδί. 

 

 

 

 

 

4 

12/ 

5/ 

2015 

Να ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζηελ 

απιή ζην κάζεκα 

ηεο γπκλαζηηθήο. 

15 

ιεπηά 

Κνηλσληθή ηζηνξία κε 

ηίηιν «Η γπκλαζηηθή ζηελ 

απιή»: 

 

-Να δηαβάζνπκε ηελ 

θνηλσληθή ηζηνξία. 

-Να θνιιήζεη ηηο εηθφλεο-

έλλνηεο ζηα θελά ησλ 

πξνηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο 

ηζηνξίαο. 

-Να απαληήζεη ζε ηξεηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, 

πνιιαπιήο επηινγήο. 

ληνζηέ 

δηαθαλεηψλ 

Α4, 

πιαζηηθνπνηε

κέλε θαξηέια 

Α4, 

πιαζηηθνπνηε

κέλεο εηθφλεο-

έλλνηεο, 

βέιθξν 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιαζηηθνπνηεκέλε θαξηέια κε 

πξνηάζεηο κε θελέο γξακκέο απφ ηελ 

ηζηνξία θαη εηθφλεο-έλλνηεο κε 

βέιθξν γηα ζπκπιήξσζε.  Δκπέδσζε 

θαη έιεγρνο θαηαλφεζεο ησλ 

ζεκείσλ αλαθνξάο ηεο θνηλσληθήο 

ηζηνξίαο. 
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Πίλαθαο 3. Πίλαθαο πεηξακαηηθώλ εηδηθώλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ κε δηαθνξνπνηεκέλα 

θείκελα θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

13/ 

5/ 

2015 

Να ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο 

ζπκκεηέρνληαο ζε 

νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

15 

ιεπηά 

Κνηλσληθή ηζηνξία κε 

ηίηιν «Σηελ νκάδα κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ»: 

 

-Να δηαβάζνπκε ηελ 

θνηλσληθή ηζηνξία. 

-Να  ηνπνζεηεί ηηο 

πιαζηηθνπνηεκέλεο 

θσηνγξαθίεο ζην 

παπνπηζφθνπην, ζηελ 

έλδεημε «Δίκαη κφλνο» ή 

«Δίκαη ζηελ νκάδα» 

αληίζηνηρα. 

-Να απαληήζεη ζε ηξεηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, 

πνιιαπιήο επηινγήο. 

 

ληνζηέ 

δηαθαλεηψλ 

Α4, 

παπνπηζφθνπη

ν, 

πιαζηηθνπνηε

κέλεο 

θσηνγξαθίεο, 

ρξσκαηηζηφ 

ραξηφλη, 

θφιια. 

 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παηδαγσγηθφ πιηθφ: Παπνπηζφθνπην 

κε πιαζηηθνπνηεκέλεο θσηνγξαθίεο. 

Δκπέδσζε θαη έιεγρνο θαηαλφεζεο 

ησλ ελλνηψλ ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο 

«κφλνο κνπ» θαη «ζηελ νκάδα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζσηεξηθή φςε παπνπηζφθνπηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δμσηεξηθή φςε παπνπηζφθνπηνπ. 


