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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη μικροομαδικών 

αλληλεπιδραστικών σχέσεων στην εκπαίδευση παιδιού με Αυτισμό στο Κέντρο 

Ημέρας με έμφαση στη συναισθηματική οργάνωση και συγκεκριμένα στη 

συνεργασία με άλλους. Η έρευνα διεξάγεται στο επιστημονικό πεδίο της ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης με την εφαρμογή ενός Στοχευμένου, Ατομικού, Δομημένου, 

Ενταξιακού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑ). Η 

μεθοδολογία της έρευνας είναι μεικτή και αποτελείται από ποσοτικά και ποιοτικά 

δεδομένα. Ένας μαθητής με αυτισμό (αγόρι, 7 ετών) αποτέλεσε τον πυρήνα της 

ομάδας στόχου καθώς και ενήλικες, οι οποίοι έρχονται σε επαφή μαζί του. Η συλλογή 

των ποιοτικών δεδομένων έγινε μέσω της μεθοδολογίας της παρατήρησης (άτυπη 

παιδαγωγική αξιολόγηση, Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων, συνεντεύξεις) μετά 

από 150 ώρες συμμετοχικής  παρακολούθησης στην ατομική και ομαδική συνεδρία 

του μαθητή στο Κέντρο ημέρας . Επιπλέον,  τα ποσοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν 

μέσω του πειράματος (5 κοινωνικές ιστορίες) που εφαρμόστηκε στο μαθητή μελέτης 

περίπτωσης. Στα αποτελέσματα της έρευνας, η πρώτη υπόθεση αποδείχτηκε πλήρως 

σχετικά με το όφελος των ομαδικών αλληλεπιδραστικών σχέσεων σε μαθητή με 

αυτισμό. Η δεύτερη υπόθεση, επίσης αποδείχτηκε πλήρως σχετικά με το όφελος των 

ομαδικών αλληλεπιδραστικών σχέσεων σε μαθητή με αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας. 

Τέλος, και η τρίτη υπόθεση  αποδείχτηκε πλήρως σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των μικροομαδικών δραστηριοτήτων που έχουν περιγραφεί στο 

ΣΑΔΕΠΕΑΕ. 

  

Λέξεις- κλειδιά : μικροομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις, Διάχυτη Αναπτυξιακή 

Διαταραχή(ΔΑΔ), συναισθηματική οργάνωση, συνεργασία με άλλους.  
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ABSTRACT 

The purpose of the present research is the study of small- grouped interactive 

relations in the education children with autism in the Day Center with an emphasis on 

the emotional organization and particularly in cooperation with others. The study was 

carried out in the scientific field of special education and training by applying a 

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

Educational Needs (TISIPfPSEN). The methodology of this study is mixed and 

consists of quantitative and qualitative data. A student suffering from autism (a 7 year 

old boy) was the core of the target group as well as the adults, who come into contact 

with him. The collection of the qualitative data took place through the observation 

methodology (informal educational assessment, BSC control lists of basic skills, 

interviews) after 150 hours of meticulous observation. Furthermore, the data was 

collected through the experiment (5 social stories) applied to the student of the study 

case. At the results of the study, the first research hypothesis was fully demonstrated 

regarding the benefit of group interactive relations to student with autism. The second 

research hypothesis was also demonstrated fully regarding the benefit of group 

interactive relations to student with autism in the Day Center. At last, the third 

research hypothesis was fully demonstrated regarding the effectiveness of small group 

activities that have been described in the TISIPfPSEN.   

 

 

Keywords: small - grouped interactive relations,  Pervasive Developmental 

Disorder(PDD), emotional organization, in cooperation with others  
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ASSTRATTO  

Lo scopo di questa ricerca è lo studio delle relazioni interattivi dei piccoli gruppi 

nella educazione dei bambini con autismo in Centri Diurni con enfasi 

sull'organizzazione emotivo e in particolare in cooperazione con altri. La ricerca viene 

condotta sul settore scientifico dell speciale educazione e insegnamento con l’ 

applicazione di un Programma di Studi di Educazione Speciale Mirato, Individuale e 

Strutturato (PSESMIS). La metodologia della ricerca è mista e viene composta da dati 

di  quantità  e qualità. Lo studente con autism (maschio di 7 anni) ha formato il nucleo 

del gruppo  mirino, ma anche gli adulti che vengono a contatto con lui. La collezione 

di questi dati di qualita è fatta, attraverso la metodologia diosservazione (valutazione 

informale educativa, LCBC, interviste) dopo 150 ore di osservazione meticoloza. 

Inoltre, i dati quantitativi raccolti attraverso l'esperimento (5 storie sociali) applicata 

allo studente caso di studio. I risultati della ricerca, la prima ipotesi di ricerca ha 

dimostrato interamente il beneficio del gruppo di rapporto interattivo per gli studenti 

con autismo. La seconda ipotesi di ricerca ha dimostrato pienamente i benefici del 

gruppo relazione interattiva per studente con autismo nel Centro Diurno. Infine, la 

terza ipotesi di ricerca si è rivelata del tutto sull'efficacia delle attività descritte nel 

PSESMIS . 

 

 

 

Termini- chiave: relazioni interattivi dei piccoli gruppi, Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo (DPS), organizzazione emotive, cooperazione con altri 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα μελέτη προέκυψε  μέσα από το ενδιαφέρον που αναπτύχτηκε κατά τη 

διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με 

τις μικροομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις στην εκπαίδευση παιδιών με Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΔ-ΦΑ), καθώς και η 

διαπίστωση πως δεν υπάρχει παρόμοια έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο.  

Αυτή η έρευνα υλοποιήθηκε με την φιλοδοξία να προσφέρει ακόμα ένα λιθαράκι 

στην αναζήτηση και διαμόρφωση νέων διαφοροποιημένων μεθόδων διδασκαλίας για 

τα παιδιά με αυτισμό,  για να γίνουν ικανά να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν και 

να αναπτύξουν το αίσθημα της συνεργασίας. 

Η παρούσα μελέτη δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συμβολή της  

επόπτριας καθηγήτριας μου κας Δροσινού Μαρίας. Θέλω, λοιπόν να την 

ευχαριστήσω για την  σημαντική βοήθεια που μου προσέφερε, καθώς μέσα από την 

πολυετή εμπειρία και την ενασχόληση της με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση μου 

έδωσε κατευθύνσεις που μου επέτρεψαν να ολοκληρώσω επιτυχώς την διπλωματική 

μου εργασία. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τη συνεπιβλέπουσα καθηγήτρια μου κα 

Συνοδινού Κλαίρη, η οποία με βοήθησε μέσω των βιβλιογραφικών της 

κατευθύνσεων. Ακόμα, θέλω να ευχαριστήσω τη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου 

Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας που με  εμπιστεύτηκε και με 

στήριξε κατά τη διάρκεια της Πρακτικής μου Άσκησης. Τέλος, θέλω να εκφράσω ένα 

θερμό ευχαριστώ στους γονείς μου που πίστεψαν σε μένα και με στήριξαν τόσο ηθικά 

όσο και οικονομικά κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Τις τελευταίες δεκαετίες έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό η ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερα των παιδιών 

που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό οφείλεται στη συχνότητα εμφάνισης 

του αυτισμού που έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.  Η διαμόρφωση 

και υλοποίηση προγραμμάτων παρέμβασης έχει τεθεί ως μείζον θέμα για την 

επιστημονική κοινότητα.  

 Οι μαθητές με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού αντιμετωπίζουν σημαντικές 

δυσκολίες στις διαπροσωπικές αλληλεπιδραστικές τους σχέσεις. Δυσκολεύονται 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη συνεργασίας και κοινωνικών δεξιοτήτων. Έτσι, η παρούσα 

εργασία φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημαντικότητα των μικροομάδων στην 

εκπαίδευση παιδιού με αυτισμό σε επίπεδο συναισθηματικής οργάνωσης και 

συγκεκριμένα στη συνεργασία με άλλους. Η συναισθηματική οργάνωση αποτελεί 

σημαντική αναπτυξιακή περιοχή για την μαθησιακή ετοιμότητα των παιδιών. Η 

συνεργασία με άλλους αναφέρεται στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων καθώς και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, με στόχο την 

κοινωνικοποίηση τους (Δροσινού, et al., 2009) . Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας 

μελετάται και η αποτελεσματικότητα εφαρμογής Στοχευμένου, Ατομικού 

Δομημένου, Ενταξιακού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  

(ΣΑΔΕΠΕΑΕ) σε μαθητή που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού και επισκέπτεται το 

Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό.  

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια και παρακάτω αναφέρεται 

συνοπτικά το περιεχόμενο του κάθε κεφαλαίου.  

Στο Α΄ κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, όπου 

στηρίζεται σε δεδομένα ελληνικής και διεθνής βιβλιογραφίας. Αρχικά, γίνεται μία 

σύντομη ιστορική αναδρομή και ορίζεται η έννοια του αυτισμού. Στη συνέχεια, 

περιγράφονται οι αιτιολογικοί παράγοντες, η διάγνωση και τα χαρακτηριστικά του 

αυτιστικού φάσματος. Έπειτα, γίνεται αναφορά στη φοίτηση και την εκπαίδευση των 

παιδιών με αυτισμό, καθώς και στις θεραπευτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. 

Ακολουθεί, στη συνέχεια ο ρόλος των μικροομάδων στην ειδική αγωγή και η 

ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών σχέσεων παιδιών με αυτισμό μέσω ομαδικών 

δραστηριοτήτων. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Κέντρο Ημέρας 
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Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας και στο τέλος του κεφαλαίου 

διατυπώνονται η σκοπιμότητα της έρευνας και οι τρεις ερευνητικές υποθέσεις.  

Στο Β΄ κεφάλαιο καταγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Περιγράφεται η 

μελέτη περίπτωσης και αναλύονται εκτενώς τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων (άτυπη παιδαγωγική 

αξιολόγηση, Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων, συνεντεύξεις) και για τη συλλογή 

ποσοτικών δεδομένων (πείραμα – κοινωνικές ιστορίες). Επίσης, παρουσιάζεται το 

εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης ΣΑΕΠΕΑΕ που σχεδιάστηκε με βάση τις 

ανάγκες και τις αδυναμίες του μαθητή της μελέτης περίπτωσης. Στο τέλος του 

κεφαλαίου αναφέρονται η πορεία και οι περιορισμοί της έρευνας.   

Στο Γ΄ Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και εξετάζονται 

οι ερευνητικές υποθέσεις ως προς την επαλήθευση τους. Τέλος, παραθέτονται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα, καθώς και οι μελλοντικές 

ερευνητικές προτάσεις που αφορούν τον χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1. Αυτισμός Εννοιολογική Θεώρηση 

  Ιστορική Αναδρομή  

Η Συνοδινού (1999) αναφέρει στο βιβλίο της «παιδικός αυτισμός» ότι ο Ελβετός 

ψυχίατρος Bleuler , το 1911 ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «αυτισμός» 

για να καταδείξει ένα σύμπτωμα στη σχιζοφρένεια του ενήλικα, που συνίσταται στο 

κλείσιμο στον εαυτό του, την δυσκολία και την αδυναμία της επικοινωνίας με τους 

άλλους και την απομάκρυνση από την πραγματικότητα και ταυτόχρονα τη σχετική ή 

απόλυτη υπεροχή της εσωτερικής ζωής. Ακόμη, στο ίδιο βιβλίο αναφέρει ότι ο 

παιδοψυχίατρος Leo Kanner, το 1943 χρησιμοποιεί την έκφραση «αυτιστικές 

διαταραχές της συναισθηματικής επαφής» και το επόμενο έτος (1944) δημιουργεί το 

«πρώιμο παιδικό αυτιστικό  σύνδρομο» , για να περιγράψει μια σοβαρή παθολογική 

κατάσταση των παιδιών που κόβουν κάθε σχέση με τον εξωτερικό κόσμο (Συνοδίνου, 

1999, σ.47-49). 

Ο παιδίατρος Hans Asperger, το 1944  μελέτησε και περιέγραψε παιδιά που είχαν 

αρκετά ασυνήθιστο προφίλ λεκτικών, κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων 

(Αttwood, 2005, σ. 17). Την ίδια χρονιά δημοσίευσε το άρθρο του « Αυτιστικές 

ψυχοπάθειες της παιδικής ηλικίας (Γκονέλα, 2008, σ. 211) χρησιμοποιώντας τον όρο 

«αυτιστική ψυχοπάθεια» για να περιγράψει αυτό που θεωρούσε μια μορφή 

διαταραχής της προσωπικότητας (Αttwood, 2005, σ. 17). Ο όρος, όμως, Asperger 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τη Lora Wing (1981) και αναφέρεται στα 

αυτιστικά παιδιά, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που είχε περιγράψει ο 

Kanner. Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι σε αντίθεση με τα αυτιστικά παιδιά που 

περιέγραψε ο Kanner, τα παιδιά με σύνδρομο Asperger έχουν υψηλό βαθμό 

λειτουργικότητας (Χρηστάκης, 2011, σ. 227).  

Μεταγενέστερες έρευνες υπέδειξαν ότι δεν υπάρχει μόνο μία μορφή του αυτισμού 

αλλά ένα φάσμα, στο οποίο ανήκει και ο αυτισμός του Kanner και του Asperger, 
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αλλά και το σύνδρομο  Rett, ο άτυπος αυτισμός και η Παιδική Αποδιοργανωτική 

Διαταραχή (Μay, et al., 2011).    

 

  Ορισμός - Επιδημιολογία 

Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνική λέξη «αυτός» που 

σημαίνει «εγώ ο ίδιος». Είναι, δηλαδή, μια μορφή αυτοερωτισμού, εφόσον η λέξη 

«αυτό» υποδηλώνει  μια επιστροφή της ορμής στον εαυτό. (Συνοδινού, 1999, σ. 48). 

Ο  αυτισμός αποτελεί σοβαρή μορφή Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής (ΔΑΔ), η 

οποία συνοδεύει το άτομο σε όλη τη ζωή του και εκδηλώνεται με εσωστρέφεια. Είναι 

μία κατάσταση, η οποία εμποδίζει τα αυτιστικά άτομα να επικοινωνούν με το 

περιβάλλον τους και να το κατανοούν (Χρηστάκης, 2011, σ.191). Είναι δύσκολο να 

δοθεί ένας μόνο ορισμός για τον αυτισμό, καθώς παρουσιάζει διαφορές από τις πηγές 

που προέρχεται και από τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες- ειδικούς, καθώς και από 

τους γονείς των ατόμων με αυτισμό. Μάλιστα, έχουν υπάρξει πολλές διαφωνίες και  

πολλές απορίες σχετικά με τον ορισμό του αυτισμού και τη συγγένεια του με άλλες 

αναπτυξιακές διαταραχές (Γκονέλα, 2008, σ. 25).    

O αυτισμός έχει, επίσης, χαρακτηριστεί ως διαταραχή φάσματος, που σημαίνει ότι 

η κλινική του εικόνα δεν είναι ομοιογενής (Geschwind, 2011), αλλά κυμαίνεται από 

βαρύτερες μορφές, όπως είναι ο κλασικός αυτισμός, σε ηπιότερες μορφές όπου 

παρουσιάζονται σε ήπια μορφή τα αυτιστικά στοιχεία και υπάρχει φυσιολογική 

νοημοσύνη (Connor, 1999). Συνεπάγεται, επίσης, έκπτωση στους τομείς 

επικοινωνίας, κοινωνικών δεξιοτήτων και φαντασίας – συμβολικό παιχνίδι (Devlin & 

Sherer, 2012).  

Ο Χρηστάκης (2011) αναφέρει στο βιβλίο του «η εκπαίδευση των παιδιών με 

δυσκολίες» τον παρακάτω ορισμό για τον αυτισμό που διατυπώθηκε από τους Kirk, 

Gallagher, Anastasiow (2003) : Αυτισμός είναι μία αναπτυξιακή δυσκολία, η οποία 

επηρεάζει σημαντικά τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, η οποία συχνά εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 3 ετών και 

επηρεάζει αρνητικά την εκπαιδευτική παρουσία του παιδιού. Άλλα χαρακτηριστικά που 

συνυπάρχουν με τον αυτισμό είναι η απασχόληση με σταθερά επαναλαμβανόμενες 

δραστηριότητες και στερεότυπες κινήσεις και η αντίσταση στις αλλαγές του 
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περιβάλλοντος ή στις αλλαγές της καθημερινής ρουτίνας και συχνά στις αισθητηριακές 

εμπειρίες (Χρηστάκης, 2011, σ. 192). 

Έχοντας ορίσει τον αυτισμό, θεωρείται αναγκαίο να αναφερθούμε στην 

επιδημιολογία του. Ο αυτισμός δεν κάνει διακρίσεις. Παρουσιάζεται σε όλο τον 

κόσμο, σε όλες τις φυλές, τις εθνικότητες, τις κοινωνικές τάξεις. Είναι πιο συχνός από 

ό, τι το σύνδρομο Down και η τύφλωση (Γκονέλα, 2008, σ. 52).  

 Η συχνότητα του εκτιμάται σε 20 στις 10.000 γεννήσεις, όταν είναι αμιγής και 

άνω των 60 στις 10.000 γεννήσεις, όταν πρόκειται για διαταραχή στο ευρύτερο 

φάσμα του αυτισμού. Τα αγόρια προσβάλλονται 4 φορές περισσότερο από τα 

κορίτσια, τα οποία όμως νοσούν πιο σοβαρά (Taylor, 2006). 

 Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επιδημιολογικές έρευνες για τη συχνότητα εμφάνισης 

του αυτισμού. Υπολογίζεται, ωστόσο ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5.000 παιδιά και 

ενήλικα άτομα με κλασικό αυτισμό και 30.000 άτομα με αυτιστικού τύπου 

διαταραχές ανάπτυξης. Πιθανότερο βέβαια τα νούμερα είναι κατά πολύ μεγαλύτερα 

καθώς διευρύνεται η διαδικασία της διάγνωσης (www.noesi.gr). 

 

Αιτιολογικοί Παράγοντες  

 Η διερεύνηση των αιτιολογικών παραγόντων έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο 

τα τελευταία χρόνια, όμως τα ακριβή αίτια που προκαλούν τον αυτισμό δεν είναι 

απόλυτα γνωστά. Έτσι, θεωρείται ότι συμβάλλουν πολλοί και διαφορετικοί 

αιτιολογικοί παράγοντες στην πρόκληση του αυτισμού (Καλύβα, 2005, σ.11· 

Χρηστάκης, 2011 σ. 195 ). Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αίτια 

που οδηγούν στο φάσμα του αυτισμού.  

 

Περιβαλλοντικά ή Ψυχογενή Αίτια 

Μέχρι τη δεκαετία του ’60 (Piaget, 1962) , τα αίτια του αυτισμού ήταν άρρηκτα 

συνδεδεμένα με τη σχέση που αναπτυσσόταν μεταξύ παιδιού και μητέρας (Δροσινού, 

2009).  Η σύνδεση βρέφους - μητέρας είναι πολύ σημαντική για την σωματική και 

ψυχική ανάπτυξη του βρέφους. Ο Winnicott αναφέρει ότι η διαδικασία ωρίμανσης 

του παιδιού και η συγκρότηση της ταυτότητάς του είναι απόλυτα συνδεδεμένες με τη 

http://www.noesi.gr/
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μητρική φροντίδα (holding), τον τρόπο μεταχείρισης του παιδιού από τη μητέρα 

(handling) και τον τρόπο που παρουσιάζει η μητέρα στο παιδί τον κόσμο. Επίσης, ο 

Winnicott εστιάζει και στην  σημασία του βλέμματος που αποτελεί ένα ουσιαστικό 

μέσο επικοινωνίας ανάμεσα τους. Με βάση αυτό αναπτύσσει τις αντιλήψεις του 

σχετικά με το ρόλο της μητέρας ως καθρέφτη απέναντι στο παιδί. Η μητέρα, δηλαδή, 

μέσα από την έκφραση της  και τις αντιδράσεις της αποτελεί ένα είδος καθρέφτη για 

το βρέφος όπου εκείνο αναγνωρίζει την ύπαρξη του , δηλαδή τον ίδιο του τον εαυτό. 

Αν η μητέρα δε γίνεται καθρέπτης στο παιδί της , τότε συχνά εμφανίζεται κάποια 

παθολογική κατάσταση και ίσως αυτό συνδέεται με τον αυτισμό (Συνοδινού, 2014). 

Στη δεκαετία του ’ 80, η άποψη αυτή αναθεωρήθηκε σε ένα μεγάλο μέρος με την 

επιστημονική τεκμηρίωση ότι οι γονείς των αυτιστικών παιδιών δεν έχουν πάντα 

απορριπτικές, ψυχρές ή αρνητικές συμπεριφορές. Έτσι, στην πρώτη δεκαετία του 21
ου

 

αιώνα η συζήτηση εστιάζεται στη βιολογική βάση του αυτισμού (Δροσινού, 2009).  

 

Οργανικά ή βιολογικά αίτια 

 Τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί οι θεωρίες που υποστηρίζουν ότι ο αυτισμός 

οφείλεται σε διαταραχή του βιολογικού υποστρώματος. Τα ευρήματα δείχνουν ότι 

υπάρχει σίγουρα κάποια βιολογική βλάβη στα αυτιστικά παιδιά και αποδίδουν τον 

αυτισμό σε ξεχωριστές περιοχές, όπως η γενετική, οι προ-γενετικές, περι-γενετικές 

και νεογνικές περιπλοκές (Αντωνίου, 2009, σ. 128). 

 Η πρώιμη έναρξη της αυτιστικής διαταραχής έχει στρέψει τις έρευνες σε ενδείξεις 

για την ύπαρξη γενετικής βάσης στον αυτισμό, οι οποίες βρήκαν αυξημένη συσχέτιση 

με τα αδέλφια αυτιστικών ατόμων συγκρινόμενα με πληθυσμό αυτιστικών χωρίς 

συγγενικούς δεσμούς . Άλλες έρευνες έχουν καταγράψει ανωμαλίες του κεντρικού 

νευρικού συστήματος στις οποίες πιθανόν να οφείλεται η αδυναμία του συστήματος 

να διασφαλίσει μία κατάλληλη ρύθμιση των αισθητηριακών προσλαμβανόμενων 

πληροφοριών (Δροσινού, 2009). Ενώ οι σύγχρονες έρευνες έχουν εστιάσει στην 

ύπαρξη ενός εύθραυστου χρωμοσώματος Χ, το οποίο αποτελεί ένα ευπαθές σημείο 

που μπορεί να υποστεί ρήγμα σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Το σύνδρομο του 

εύθραυστου χρωμοσώματος Χ έχει επίσης παρατηρηθεί σε παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση καθώς και σε συγγενείς αυτιστικών παιδιών και παιδιών με νοητική 

καθυστέρηση. Μια ερμηνεία που θα λάμβανε το χρωμόσωμα Χ θα συντελούσε στο 
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να κατανοήσουμε το δυσανάλογο αριθμό  των αγοριών που έχουν αυτισμό σε σχέση 

με τα κορίτσια, τα οποία έχουν ένα δεύτερο χρωμόσωμα Χ που μπορεί να 

αναπληρώσει το ελάττωμα του άλλου χρωμοσώματος Χ. Δεν αμφισβητείται πλέον 

ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ο αυτισμός έχει γενετική προέλευση αλλά χρειάζονται 

περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις διεργασίες που ευθύνονται για την κληρονομική 

αυτή μεταβίβαση (Αντωνίου, 2009, σ. 130).  

 

 Διάγνωση - Διαγνωστικά Κριτήρια 

Ο προσδιορισμός των διαγνωστικών κριτηρίων στην περίπτωση της αυτιστικής 

διαταραχής αποτελεί ουσιώδες ζήτημα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα διαγνωστικά 

εργαλεία του DSM που χρησιμοποιήθηκαν από το 1980 μέχρι σήμερα.   

Το DSM-III (1980) και τα DSM-IIIR (1987)  και DSM-IV (APA, 1994) 

περιγράφουν τον αυτισμό σε μια ευρύτερη διαγνωστική κατηγορία γενικευμένων 

αναπτυξιακών διαταραχών που εστιάζουν σε τρεις περιοχές  συμπτωμάτων της 

συμπεριφοράς (Atwood, 2005). Αυτές καταγράφονται σε διαταραχές στις κοινωνικές 

σχέσεις, σε διαταραχές στη γλώσσα, την επικοινωνία, και σε διαταραχές στην 

ικανότητα φαντασίας, στο συμβολικό παιχνίδι και στα περιορισμένα ενδιαφέροντα 

που εκδηλώνονται ως εμμονές και στερεοτυπίες (Baron - Cohen, 2001). 

 Στην πρώτη περιοχή καταγράφονται δυσκολίες, που αναφέρονται σε περιγραφές 

– εικόνες του τύπου «απόμακρο παιδί», ή «ενεργητικό και συγχρόνως παράξενο», 

που για διαφορετικούς λόγους δεν τα καταφέρνει στην κοινωνική συναλλαγή και 

μένει «απέξω από τη σύμβαση των κανόνων», που ορίζουν τις δομές της 

κοινωνικοποίησης. Η δεύτερη περιοχή αφορά την επικοινωνία, όταν υπάρχει 

προφορικός λόγος, μπορεί να αναδεικνύεται από το παιδί καθυστερημένα, να 

χρησιμοποιείται με παράξενη προσωδία, ή το παιδί να ηχολαλεί με επαναλήψεις, να 

αντιστρέφει αντωνυμίες ή να κατανοεί στην κυριολεξία το λόγο. Η τρίτη περιοχή 

αναφέρεται σε δυσκολίες, που προέρχονται από τη βλάβη στη φαντασία που δεν 

επιτρέπει στη σκέψη να οργανώνει ευέλικτες, αυθόρμητες συμπεριφορές. Σύμφωνα 

με την (Δροσινού, 2001, 2009), εδώ καταγράφονται επαναληπτικές στερεότυπες 

συμπεριφορές, ιδεοληψίες, που στερούνται του δημιουργικού στοιχείου, χωρίς 

συμβολισμούς. Η ίδια επισημαίνει ότι το τριαδικό σύμπτωμα στο φάσμα του 
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αυτισμού ευθύνεται για συγκεκριμένες δυσκολίες στην αλληλεπιδραστική 

προσαρμοστική σχέση με το περιβάλλον (Δροσινού, 2009).  

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (APA,2013) αναθεώρησε το διαγνωστικό 

εγχειρίδιο DSM. Οι πιο σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και 

καταγράφονται στο DSM- V είναι ότι:  

- Ο όρος «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές» ( ΔΑΔ) αντικαταστάθηκε από 

τον όρο «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ). 

- Οι διαγνωστικές υποκατηγορίες «Αυτισμός», «Σύνδρομο Άσπεργκερ» και 

«ΔΑΔ-μη προσδιοριζόμενη αλλιώς» απαλείφθηκαν.  

- Η τριάδα των συμπτωμάτων, ενοποιήθηκε σε δυάδα, δηλαδή η κοινωνική 

επικοινωνία και η κοινωνική αλληλεπίδραση έγιναν ένας κύριος τομέας και οι 

περιορισμένες ή επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή ενδιαφέροντα, έγιναν 

ένας άλλος τομέας.  

- Εισάγονται δείκτες βαρύτητας των συμπτωμάτων, οι οποίοι δίνουν μια 

ένδειξη για το βαθμό που επηρεάζουν το άτομο. Επίπεδο 3: Ανάγκη ιδιαίτερα 

ενισχυμένης υποστήριξης (σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την 

ευελιξία), Επίπεδο 2: Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης (αξιοσημείωτες 

δυσκολίες στα παραπάνω), Επίπεδο 1:Ανάγκη υποστήριξης (δυσκολίες στα 

παραπάνω).    

- Εισάγονται δείκτες συν- νοσηρότητας όπου μαζί με τη ΔΑΦ εμφανίζονται και 

άλλες ιατρικές καταστάσεις.   

- Μια νέα διαταραχή, η διαταραχή της κοινωνικής επικοινωνίας, προστέθηκε 

έξω από το φάσμα του αυτισμού για να προσδώσει ένα διαγνωστικό κάλυμμα 

για τα άτομα με σημαντικές δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία, τα οποία 

όμως δεν έχουν ιστορικό με επαναληπτικές ή περιορισμένες συμπεριφορές.   

Οι ερευνητές King, Navot, Bernier, & WEbb, (2014) αναφέρουν χαρακτηριστικά 

ότι  οι αλλαγές στα διαγνωστικά κριτήρια του αυτισμού έχουν διχάσει τους ειδικούς.  

Κάποιοι, οι οποίοι είναι πρωτεργάτες στον τομέα έχουν εκφράσει σημαντικές 

επιφυλάξεις . Για παράδειγμα, πιστεύουν ότι δε θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα 

παιδιά που χρειάζονται υπηρεσίες. Κάποιοι άλλοι, όμως, έχουν καλωσορίσει τις 

αλλαγές θεωρώντας ότι χωρίς στοιχεία για τις θεραπευτικές προσεγγίσεις ειδικών σε 
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φαινότυπο και αιτιολογικές διαφορές, ο νέος όρος, βοηθά, αντικατοπτρίζοντας την 

κατάσταση της επιστήμης (King, Navot, Bernier, & WEbb, 2014).  

Σύμφωνα με το DSM V (APA,2013), τα διαγνωστικά κριτήρια Διαταραχής 

Αυτιστικού Φάσματος είναι τα εξής :  

Α. Επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση σε πολλαπλά πλαίσια, όπως γίνεται φανερό από τα ακόλουθα, επί του 

παρόντος ή από το ιστορικό: 

1. Ελλείμματα στην κοινωνική - συναισθηματική αμοιβαιότητα, που κυμαίνονται, 

για παράδειγμα, από μια μη φυσιολογική κοινωνική προσέγγιση και μια 

αποτυχημένη πάρε – δώσε συνομιλίας, σε μια μειωμένη ανταλλαγή 

ενδιαφερόντων, συναισθημάτων, ή επιρροών και σε μια αποτυχημένη προσπάθεια 

να ξεκινήσει ή να ανταποκριθεί σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 

2. Ελλείμματα σε μη λεκτικές επικοινωνιακές συμπεριφορές, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την κοινωνική αλληλεπίδραση, και κυμαίνονται, για 

παράδειγμα, από την φτωχή ολοκλήρωση της λεκτικής και μη λεκτικής 

επικοινωνίας, σε ανωμαλίες στην βλεμματική επαφή και τη γλώσσα του σώματος 

ή ελλείμματα στην κατανόηση και χρήση των χειρονομιών, και σε παντελή 

έλλειψη εκφράσεων του προσώπου και μη λεκτικής επικοινωνίας. 

3. Ελλείμματα στην ανάπτυξη, τη διατήρηση και την κατανόηση των σχέσεων, που 

κυμαίνονται, για παράδειγμα, από δυσκολίες στην προσαρμοστική συμπεριφορά 

ανάλογα με τα διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα, σε δυσκολίες στην ανταλλαγή 

φαντασιωτικού παιχνιδιού ή στη σύναψη φιλίας, και στην απουσία ενδιαφέροντος 

για τους συνομηλίκους. 

Β. Περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς, ενδιαφέροντα, ή 

δραστηριότητες, όπως φανερώνεται από τουλάχιστον δύο εκ των ακολούθων, επί του 

παρόντος ή με βάση το ιστορικό:  

1. Στερεοτυπική ή επαναλαμβανόμενη κίνηση του σώματος, χρήση των 

αντικειμένων ή του λόγου (π.χ. απλές στερεοτυπικές κινήσεις του σώματος, 

ευθυγράμμιση των παιχνιδιών ή ρίξιμο αντικειμένων, ηχολαλία, ιδιοσυγκρασιακές 

φράσεις). 

2. Επιμονή στην ομοιότητα, άκαμπτη εμμονή σε ρουτίνες ή σε τελετουργικά 

μοτίβα λεκτικής ή μη λεκτικής συμπεριφοράς (π.χ., έντονη δυσφορία σε μικρές 
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αλλαγές, δυσκολία στις μεταβάσεις, άκαμπτος τρόπος σκέψης, τελετές 

αποχαιρετισμού, επανάληψη της ίδιας διαδρομής ή κατανάλωση του ίδιου 

φαγητού κάθε μέρα). 

3. Εξαιρετικά περιορισμένα και σταθερά ενδιαφέροντα που έχουν μη φυσιολογική 

ένταση ή εστίαση (π.χ. ισχυρή προσκόλληση ή ενασχόληση με ασυνήθιστα 

αντικείμενα, υπερβολικά οριοθετημένα ή επίμονα ενδιαφέροντα). 

4. Υπέρ ή υποκινητικότητα σε αισθητηριακά ερεθίσματα ή ασυνήθιστο ενδιαφέρον 

σε αισθητηριακές πτυχές του περιβάλλοντος (π.χ. προφανής αδιαφορία στον πόνο/ 

θερμοκρασία, άμεση απόκριση σε συγκεκριμένους ήχους ή υφές, μυρωδιά ή 

άγγιγμα αντικειμένων σε υπερβολικό βαθμό, οπτική γοητεία με τα φώτα ή την 

κίνηση). 

Γ. Τα συμπτώματα πρέπει να είναι παρόντα κατά την πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο 

(αλλά ίσως να μη γίνουν πλήρως φανερά, έως ότου οι κοινωνικές απαιτήσεις 

υπερβούν τις περιορισμένες τους δυνατότητες, ή μπορεί να συγκαλυφθούν αργότερα 

στη ζωή τους, από στρατηγικές στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί). 

Δ. Τα συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική έλλειψη στον κοινωνικό, 

επαγγελματικό τομέα, ή σε άλλες σημαντικές περιοχές της τρέχουσας 

λειτουργικότητας. 

Ε. Αυτές οι διαταραχές δεν εξηγούνται καλύτερα μέσω της διανοητικής αναπηρίας 

(διανοητική αναπτυξιακή διαταραχή) ή μέσω της παγκόσμιας αναπτυξιακής 

καθυστέρησης. Η νοητική καθυστέρηση και η διαταραχή αυτιστικού φάσματος συχνά 

συνυπάρχουν· για να γίνει διάγνωση συννοσηρότητας της διαταραχής αυτιστικού 

φάσματος και της νοητικής αναπηρίας, η κοινωνική επικοινωνία πρέπει να είναι 

χαμηλότερη από την προσδοκώμενη για το γενικό αναπτυξιακό επίπεδο. 

 

Χαρακτηριστικά – Συμπτωματολογία  

 Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των 

παιδιών με αυτισμό. Πρέπει όμως να σημειωθεί πως δεν έχουν όλα τα παιδιά τα ίδια 

χαρακτηριστικά, καθώς κάθε αυτιστικό παιδί είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα.   

Αυτιστική μοναχικότητα ή κοινωνική απομόνωση. Το πιο γνωστό χαρακτηριστικό 

της αυτιστικής διαταραχής αφορά την αδιαφορία του παιδιού τόσο για το μη 

κοινωνικό όσο, και για το κοινωνικό περιβάλλον και την αδυναμία δημιουργίας 

σχέσεων με ενήλικες και συνομήλικους. Τα αυτιστικά παιδιά αγνοούν, απορρίπτουν 
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και αποκλείουν όλα τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος προς αυτά παραμένοντας μόνα 

και απόμακρα ή αποστασιοποιημένα (Αντωνίου, 2009, σ. 116-117· Στασινός, 2013, σ. 

147). Είναι γενικά παραδεκτό πως τα παιδιά με αυτισμό δεν εκδηλώνουν 

συγκινησιακή συμπεριφορά και δεν είναι προσκολλημένα στους γονείς τους. Δεν 

έχουν βλεμματική επαφή με τα άτομα που βρίσκονται στο κοινωνικό τους 

περιβάλλον και συνήθως κάθονται κάπως ήσυχα στο χώρο τους εγκλωβισμένα , στο 

δικό τους κόσμο, και απασχολούμενα με κάποιο αντικείμενο που κρατούν επί ώρες 

στα χέρια τους (Στασινός, 2013, σ. 147).   

Αντίσταση στην αλλαγή του περιβάλλοντος. Σε κάποια παιδιά με αυτισμό 

παρατηρείται έμμονη ανάγκη για τη διατήρηση της ομοιομορφίας, όταν εκδηλώνεται 

κάποια αλλαγή στο περιβάλλον μπορεί να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο παιδί 

και την οικογένεια του.  Για κάθε αντικείμενο που σπάει ή που αλλάζει θέση το παιδί 

βιώνει µια κατάσταση μεγάλης απελπισίας και εκδηλώνεται µε τον έντονο θυµό του. 

Παρουσιάζει επίσης, αντίσταση στην αλλαγή των συνθηκών του περιβάλλοντος όπου 

ζει. Καινούρια στοιχεία, τοπία, αντικείμενα ή πρόσωπα το αναστατώνουν και 

εκδηλώνει μεγάλες αντιδράσεις άγχους (Αντωνίου, 2009, σ. 122-123). Τα 

περισσότερα αυτιστικά παιδιά ακολουθούν πάντα την ίδια διαδρομή, κάθονται στην 

ίδια θέση στο τραπέζι, προτιµούν ακόµα και το ίδιο φαγητό.  

Στερεοτυπίες των κινήσεων. Στην κίνηση εμφανίζουν στερεότυπες κινήσεις των 

χεριών, των ποδιών και των δακτύλων και υιοθετούν περίεργες στάσεις σώματος. Η 

στερεοτυπική συμπεριφορά των αυτιστικών παιδιών εκτείνεται σε ένα μεγάλο φάσμα 

από το στριφογύρισμα αντικειμένων και το κούνημα των χεριών ως το να μυρίζουν 

και να βάζουν στο στόμα τους ότι βρουν μπροστά τους και να γεμίζουν με σάλια τα 

συγκεκριμένα ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί, επίσης να ασχολούνται επίμονα με 

ορισμένους θορύβους. Άλλο κοινό στοιχείο των κινήσεων αυτών είναι ότι 

επαναλαμβάνονται επίμονα. Μπορεί να κουνάνε το κεφάλι τους σαν εκκρεμές μπρος 

– πίσω με τα χέρια τεντωμένα ή να αμφιταλαντεύονται ολόκληρα Επίσης, 

διαπιστώνονται διαταραχές στο περπάτημα και στο συγχρονισμό κινήσεων. Μπορεί 

να κάνουν γκριμάτσες, να μισοκλείνουν τα μάτια τους και να ανοιγοκλείνουν το 

στόμα τους, ενώ γενικότερα χαρακτηριστικές στα αυτιστικά παιδιά είναι πολλές 

συσπάσεις των μυών του προσώπου. Οι επαναλαμβανόμενες πράξεις και σκέψεις 

παρουσιάζονται σε όλα τα αυτιστικά παιδιά που εμφανίζουν βέβαια πολλές ατομικές 

διαφορές (Βάρβογλη, 2007· Αντωνίου, 2009, σ. 120-121).   
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Σοβαρή γλωσσική ανεπάρκεια. Τα περισσότερα αυτιστικά παιδιά δεν έχουν 

καθόλου λόγο και αυτά που έχουν αναπτύξει ομιλία παρουσιάζουν σχεδόν πάντα 

σημαντικές διαταραχές λόγου. Οι κύριες γλωσσικές ιδιορρυθμίες που παρατηρούνται 

στα αυτιστικά παιδιά είναι η ηχολαλία (παπαγαλίστικη επανάληψη μικρών ή μεγάλων 

αποσπασμάτων του προφορικού λόγου), η αντιστροφή αντωνυμιών, η χρήση 

στερεότυπων λέξεων ή εκφράσεων, η ιδιοσυγκρασιακή ομιλία ( δεν την κατανοούν οι 

ακροατές), η δυσκολία με τους χρόνους και τις λέξεις, η περίεργη χρήση μεταφορών, 

η πλήρης έλλειψη φωνητικών διακυμάνσεων (προσωδία, ρυθμός και ένταση φωνής, 

ροή λόγου), η έλλειψη κατανόησης χιούμορ, η μη χρησιμοποίηση του λόγου 

αυθόρμητα και λειτουργικά στα πλαίσια της συζήτησης, η χρήση νεολογισμών(λέξεις 

χωρίς νόημα, που δεν υπάρχουν στη γλώσσα), η εκδήλωση υπερλεξίας (πέραν του 

επιπέδου κατανόησης), η μη κατανόηση και παρερμηνεία των συναισθημάτων, η 

έλλειψη χρήσης χειρονομιών, η απουσία κατανόησης κοινωνικών κανόνων ( καμία 

αναστολή σε δημόσιους χώρους), η απουσία ικανότητας συζήτησης και η ελλιπής 

αντίληψη της πραγματικότητας (Γκονέλα, 2008, σ. 112· Αντωνίου, 2009, σ. 118-119).   

Νοητική ανάπτυξη. Τα παιδιά με αυτισμό και συνήθως αυτά με λιγότερα 

αυτιστικά ευρήματα παρουσιάζουν σε ένα ποσοστό περίπου 75% με 80% νοητική 

υστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω από 70 και με πλέον κοινές τις περιπτώσεις με 

δείκτη νοημοσύνης μεταξύ 30-50. Από το υπόλοιπο 25%, τα περισσότερα παιδιά 

έχουν μέση ή κάτω του μέσου νοητική ανάπτυξη, ενώ μια μικρή αναλογία αυτιστικών 

παιδιών παρουσιάζει υπερβολικά υψηλή νοημοσύνη. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

γλώσσα της έκφρασης, δηλαδή το λεξιλόγιο τους, είναι πλουσιότερη από τη δεκτική 

γλώσσα, δηλαδή την ικανότητα κατανόησης ( Στασινός, 2013, σ. 150). 

Ακραία Επίπεδα δραστηριότητας. Σύμφωνα με τους Volkmar and Pauls (2003), 

πολλά παιδιά εμφανίζουν περιόδους υπερβολικής δραστηριότητας, τις οποίες 

διαδέχονται άλλες  κατά τις οποίες το επίπεδο της κινητικότητας είναι φυσιολογικό ή 

και χαμηλότερο του φυσιολογικού. Τα παιδιά κινούνται μέσα στο χώρο σαν να μην 

υπάρχει κανείς άλλος, άσκοπα, χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η υπερκινητικότητα 

μειώνεται με την ηλικία.  

 Τα άτομα με αυτισμό όμως εμφανίζουν και κάποιες εξαιρετικές ικανότητες. Πιο 

συγκεκριμένα σε τομείς που δεν σχετίζονται με τη γλώσσα, όπως είναι η μουσική, τα 

μαθηματικά, η σύνθεση παιχνιδιών, αλλά και στη μνήμη, καθώς μπορούν να 
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απομνημονεύσουν ποιήματα ή τμήματα συζητήσεων ή να θυμούνται ονόματα, 

δρόμους (Κυπριωτάκης, 2003, σ. 22).  

 

Συν -νοσηρότητα 

 Ο όρος συν-νοσηρότητα αναφέρεται στην συνύπαρξη δύο ή περισσοτέρων 

μορφών ψυχοπαθολογίας στο ίδιο άτομο. Έχει βρεθεί πως οι ΔΑΦ, με εξαίρεση το 

σύνδρομο Asperger, συνυπάρχουν σε συντριπτικά μεγάλο ποσοστό με ελλειμματική 

νοημοσύνη. Επίσης, οι ΔΑΦ κάποιες φορές συνυπάρχουν και με διαταραχές της 

διάθεσης, όπως είναι η κατάθλιψη. Μάλιστα, το ποσοστό της συν-νοσηρότητας με 

την κατάθλιψη αυξάνεται κατακόρυφα στην περίπτωση του Asperger. Επιπλέον, η 

ψύχωση αναφέρεται ως συν-νοσηρή ψυχοπαθολογική κατάσταση με τις ΔΑΦ 

(Matson & Nebel - Schwalm, 2007).  

 

 Έγκαιρη Διάγνωση - Πρώιμη Παρέμβαση 

Κάποια σηµάδια, όπως και κάποιες χαρακτηριστικές συμπεριφορές, µπορούν να 

προβληματίσουν τους γονείς και να τους κινητοποιήσουν,  ώστε να απευθυνθούν 

άμεσα σε κάποιον ειδικό. Έτσι, να ανακαλύψουν έγκαιρα τον αυτισµό στο παιδί τους.  

Οι συνεχείς κολικοί του παιδιού, η έλλειψη αμοιβαίας αλληλεπίδρασης παιδιού και 

γονέα στα πρώτα παιχνίδια, η απουσία βλεµµατικής επαφής, όταν το μωρό δεν 

μπορεί να μάθει να κάνει κάποια πράγματα μόνο του, όταν δεν απαντά στο όνομα του 

ή σε ομιλία ή σε λέξεις  των γονιών του, όταν δεν αναπτύσσει στοιχεία κοινωνικής 

συμπεριφοράς, ούτε μπορεί να επεξεργαστεί ερεθίσματα, είναι τα πρώτα σημάδια, τα 

οποία οι γονείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ως πρώτα συμπτώματα 

εµφάνισης αυτιστικής διαταραχής (Γκονέλα, 2008, σ. 48) .  

Κάποια άλλα ανησυχητικά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά του παιδιού , τα 

οποία µπορούν να παρατηρηθούν µέχρι την ηλικία των 3 ετών είναι: Η µη 

ανταπόδοση χαμόγελου. Δεν  χαιρετάει, ούτε δείχνει. Φαίνεται ότι κάποιες φορές 

ακούει και κάποιες άλλες όχι. Δεν ανταποκρίνεται στο όνομα του. Παρουσιάζει 

καθυστέρηση στο λόγο. Ξεκινά να μιλά, λέει κάποιες λέξεις και μετά σταματά 

απότομα. Παίζει  µόνο του, είναι κλεισμένο στον εαυτό του. ∆εν ενδιαφέρεται για 

τους ανθρώπους γύρω του, τους αγνοεί. Δεν κοιτάει, ούτε ανταποκρίνεται στις 
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ομιλίες των άλλων. Περπατάει στα δάχτυλα. Κάνει παράξενες και ασυνήθιστες 

κινήσεις. Προσκολλάται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και δεν το αποχωρίζεται. 

Του αρέσει να βάζει αντικείμενα στη σειρά, παίζοντας ώρες ολόκληρες. Λέει 

ακατάληπτες λέξεις. Έχει ευαισθησία σε αµυδρούς ήχους και αγνοεί δυνατούς 

θορύβους. Είναι υπερκινητικό. Δεν προσποιείται στο παιχνίδι, ούτε μιμείται άλλους 

ανθρώπους (Γκονέλα, 2008, σ. 48) . 

Κάποια χαρακτηριστικά σε βρεφική ηλικία, τα οποία είναι δύσκολο να τα 

εντοπίσει κανείς και να τα θεωρήσει αυτιστικά είναι: Φτωχός θηλασμός τις πρώτες 

εβδομάδες. Ασυνήθιστα καλή και ήρεμη συμπεριφορά ή συνεχές κλάμα. Αδιαφορία ή 

έντονη δυσφορία στο χάιδεμα. Αδιαφορία στη μητέρα ή σε αυτόν που ασχολείται 

συνεχώς μαζί του. Προσκόλληση σε ένα μόνο άτομο και αυτό σε ασυνήθιστο βαθμό. 

Η αποφυγή να το πάρουν αγκαλιά. Έλλειψη βλεµµατικής επαφής. Διαταραχές στον 

ύπνο και στην θρέψη. Λίγες ή και καθόλου φωνητικές εκπομπές. Δείχνει αδιαφορία  

στους ήχους (σαν να είναι κωφό) (Delion, 2000).   

Σε περίπτωση κατά την οποία παρατηρηθούν από τους γονείς κάποια από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά στην συμπεριφορά του παιδιού τους θα πρέπει να 

σπεύσουν άμεσα σε κάποιον ειδικό. Η έγκαιρη διάγνωση σε μικρή ηλικία είναι 

ωφέλιμη για το παιδί, την οικογένεια και το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την 

Γκονέλα (2008, σ. 51), σκοπός της έγκαιρης διάγνωσης είναι η κατανόηση του 

προβλήματος και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στους άμεσα εμπλεκόμενους με 

το παιδί σχετικά με την παρέμβαση. Επίσης, η έγκαιρη διάγνωση έχει ως στόχο την 

μείωση του άγχους που καταβάλλει την οικογένεια και την υποστήριξη της, καθώς 

και την ιατρική και εκπαιδευτική φροντίδα στο παιδί. 

 Οι έρευνες δείχνουν ότι η παρέμβαση πρέπει να ξεκινάει όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα μετά τη διάγνωση, καθώς η πρώιμη παρέμβαση εμποδίζει την 

επιδείνωση της πνευματικής ανάπτυξης και οδηγεί στη βελτίωση των περισσότερων 

εκπτώσεων του αυτισμού (Δροσινού, 2014). Συγκεκριμένα, βοηθά τα παιδιά με 

αυτισμό να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο λόγο, στην αναπτυξιακή τους πρόοδο 

και στις γνωστικές ικανότητες (Γκονέλα, 2008, σ. 51). 

 Η χρήση διάφορων προγραμμάτων στα πλαίσια της πρώιμης υποστηρικτικής 

παρέμβασης έχει επιφέρει  θεαματικά αποτελέσματα , κυρίως λόγω της 

πλαστικότητας του εγκεφάλου που επιτρέπει την αναπλήρωση ορισμένων εκπτώσεων 
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του ατόμου από άλλες περιοχές του. Ακόμη, η παρέμβαση συμβάλλει στην αποφυγή 

διαταραχών δευτερογενούς φύσης (Κυπριωτάκης, 2003, σ. 127).  

 

2. Ειδικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες και Μοντέλα 

 Μοντέλα Αναπηρίας - Μοντέλα Ειδική Εκπαιδευτικής Αγωγής  

Σύμφωνα με την Ζώνιου – Σιδέρη (2011, σελ. 64-65) υπάρχει το ιατρικό μοντέλο, 

το οποίο αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως πρόβλημα του ατόμου. Υπό αυτή την 

έννοια η αναπηρία ταυτίζεται με βλάβη ή διαταραχή, η οποία απαιτεί ιατρική 

φροντίδα που παρέχεται υπό μορφή ατομικής θεραπείας.  

Η Δροσινού (2013) αναφέρει πως η διαχείριση της αναπηρίας μέσω του ιατρικού-

ατομικού μοντέλου προσανατολίζεται μόνο σε ιατρικές παρεμβάσεις, οι οποίες 

αποσκοπούν στη θεραπεία, στην αποκατάσταση, στην αλλαγή συμπεριφοράς και 

στην προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον του. Η υιοθέτηση αυτού του μοντέλου 

οδηγεί σε «παθητικές» μορφές κοινωνικής ένταξης, οι οποίες προωθούν τη 

δημιουργία παράλληλων δομών και υπηρεσιών, που απευθύνονται αποκλειστικά στα 

άτομα με αναπηρία (Ζώνιου - Σιδέρη, 2011, σελ.66). Οι «παθητικές» μορφές 

κοινωνικής ένταξης έχουν ως αποτέλεσμα την απομόνωση των ατόμων με αναπηρία 

από την υπόλοιπη κοινωνία και συμβάλλουν στη διαδικασία της κοινωνικής 

περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού (Δροσινού, 2013). 

  Η ορθοδοξία του ατομικού –ιατρικού μοντέλου αναπηρίας αμφισβητήθηκε και το 

κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από ατομικό σε κοινωνικό επίπεδο και προτάχθηκε το 

κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας. Σύμφωνα με το οποίο, η διαχείριση του προβλήματος 

απαιτεί και προϋποθέτει την κοινωνική δράση, επειδή είναι συλλογική ευθύνη της 

κοινωνίας να προβεί στις απαραίτητες περιβαλλοντικές τροποποιήσεις για να 

διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής ζωής. Το ζήτημα είναι επομένως θέμα στάσης ή ιδεολογίας σύμφωνα με 

τα ατομικά, τα κοινωνικά και τα πολιτικά δικαιώματα (Ζώνιου - Σιδέρη, 2011, σελ. 

69- 71). Λογική συνέπεια των παραπάνω είναι ο εμπλουτισμός των μορφών Ειδικής 

Αγωγής και Ένταξης με μέτρα που αφορούν την προσαρμογή του περιβάλλοντος στις 

ανάγκες των ανθρώπων με ιδιαιτερότητες (Συνοδίνου, 1999).  
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Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στην ανάγκη να αναδυθεί ένα 

ανθρωποκεντρικό πολυδιάστατο μοντέλο κατανόησης της ειδικής αγωγής και ένταξης 

(Χρηστάκης, 2011). Η εμφάνιση του πολυδιάστατου ανθρωποκεντρικού μοντέλου για 

την αναπηρία, κάλυψε αφενός την περιοριστική προσέγγιση του ιατρικού μοντέλου, η 

οποία αντιμετωπίζει την αναπηρία ως ατομικό-προσωπικό πρόβλημα, αφετέρου την 

προσέγγιση του κοινωνικού μοντέλου, κατά την οποία η κοινωνία φέρει την κύρια 

ευθύνη για τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία (Δροσινού, 2013). Σύμφωνα με 

το μοντέλο αυτό οι μορφές της Κοινωνικής Ένταξης είναι ένας συνδυασμός μέτρων 

για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της κοινωνίας, ώστε να αποκλείονται σε γενικό 

επίπεδο οι διακρίσεις.   

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, διαπιστώνεται ότι η αντίληψη για την αναπηρία 

έχει κρίσιμη σημασία, διότι συνιστά το θεωρητικό υπόβαθρο των πολιτικών για την 

αντιμετώπισή της. Η έννοια της αναπηρίας (Ζώνιου - Σιδέρη Α. , 2000), από ατομικό 

πρόβλημα και απόκλιση από το «φυσιολογικό», αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα 

στο οποίο έχει σοβαρές ευθύνες ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του κοινωνικού 

περιβάλλοντος με τους θεσμούς αλλά και τη δημιουργία προσβασιμότητας σε 

υποδομές (Δροσινού, 2013) . 

Έχοντας κατανοήσει τα παραπάνω μοντέλα και εστιάζοντας στο τελευταίο έχουμε 

συνειδητοποιήσει πως το κάθε άτομο με ειδικές ανάγκες πρέπει να αντιμετωπίζεται 

διαφορετικά. Το είδος και ο βαθμός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

προσδιορίζουν τη μορφή, τον τύπο και την κατηγορία των σχολικών μονάδων ΕΑΕ, 

που μπορεί να είναι: η σχολική τάξη του γενικού σχολείου με την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού της τάξης ή με παράλληλη στήριξη εκπαιδευτικού ΕΑΕ, ειδικά 

οργανωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα σε σχολεία γενικής 

και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και τέλος παροχή ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών μη 

τυπικής εκπαίδευσης στο σπίτι (Δροσινού & Παπαλεωνίδα, 2012) και σε Κέντρα 

Ημέρας.  

Αναλυτικότερα τα μοντέλα σχολικής ενσωμάτωσης που προτείνονται σήμερα από 

τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα εξής (Χρηστάκης, 2011, σελ. 141) :  

 Πλήρης ένταξη του παιδιού στη συνηθισμένη τάξη, με ταυτόχρονη 

παρουσία δασκάλου ειδικής αγωγής.  
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 Πλήρης ένταξη του παιδιού στη συνηθισμένη τάξη, με υποστήριξη του 

δασκάλου της τάξης από δάσκαλο ειδικής αγωγής ή άλλο ειδικό 

πρόσωπο.  

 Πλήρης ένταξη του παιδιού στη συνηθισμένη τάξη, με επιπλέον 

διδακτική και άλλη υποστήριξη σε τμήμα ειδικής αγωγής ή τμήμα 

ένταξης.  

 Μερική φοίτηση στο κοινό και στο ειδικό σχολείο, με υποστήριξη του 

δασκάλου του κοινού σχολείου και του παιδιού από το προσωπικό του 

σχολείου ειδικής αγωγής. 

 Τμήμα ειδικής αγωγής στο συνηθισμένο σχολείο. Χωριστό τμήμα 

μαθητών με ΕΔ στο γενικό σχολείο. Στο τμήμα αυτό εντάσσονται 

κυρίως μαθητές με το ίδιο είδος προβλήματος. 

 

Η Φοίτηση και Εκπαίδευση των Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού 

Σύμφωνα με τον Ευσταθίου (2002), η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες της 

Ευρώπης που από πολύ νωρίς εισήγαγε εκπαιδευτική νομοθεσία, η οποία προωθούσε 

τη φιλοσοφία της σχολικής ένταξης των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(ΑΜΕΑ).  

 Με την ψήφιση του Ν.3699/2008 τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού 

χαρακτηρίστηκαν για πρώτη φορά ως μία ξεχωριστή κατηγορία παιδιών με αναπηρία 

με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του 

αυτισμού ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης τους, η οποία εκτιμάται από 

το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) μπορεί να φοιτήσουν στην γενική ή στην ειδική 

εκπαίδευση αντίστοιχα. Στην ειδική αγωγή, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

λειτουργούν ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά δημοτικά. Στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση μπορούν  να φοιτήσουν στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) (Ευσταθίου & Παναγιώτου, 2013). 

 Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα κάθε αυτιστικό παιδί είναι 

ξεχωριστό, έχει τις δικές του ανάγκες, ιδιαιτερότητες και δυνατότητες, γι αυτό 

εφαρμόζονται ατομικά εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν σκοπό 

να διευκολύνουν την προσαρμογή του παιδιού με αυτισμό στο σχολικό περιβάλλον 
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και ταυτόχρονα την πρόσβαση του στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, εφόσον 

είναι εφικτό. Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό θα 

πρέπει να συνεργάζονται και να συνεκτιμούν τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις 

δυνατότητες του κάθε παιδιού, ώστε να καταλήγουν σε ένα εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κοινό στόχο με ανάλογες διαφοροποιήσεις σύμφωνα με 

την ειδικότητα του κάθε εκπαιδευτικού (Ευσταθίου & Παναγιώτου, 2013). Σύμφωνα 

με τον Χρηστάκη (2013), το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να δομείται προσεκτικά και 

να περιλαμβάνει τους σκοπούς, τους στόχους, τις μεθόδους, τα μέσα, τις στρατηγικές 

και τα υλικά διδασκαλίας.   

 

 Θεραπευτικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις 

 Η αξιολόγηση των ψυχοεκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με αυτισμό, καθώς 

και η σύσταση ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και θεραπευτικού 

προγράμματος αποτελούν παράγοντες καθοριστικής σημασίας για τη θεραπευτική 

έκβαση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

και τις δυνατότητες των παιδιών. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι 

εξατομικευμένα, να χαρακτηρίζονται από δομή και ύπαρξη διαδοχικών βημάτων 

(task analysis) και να περιλαμβάνουν ξεκάθαρους και υλοποιήσιμους διδακτικούς 

στόχους (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Δροσινού, 

2014).  

 Η επιστημονική κοινότητα και οι ειδικοί που ασχολούνται με την ειδική 

εκπαίδευση και τα θεραπευτικά προγράμματα των παιδιών με ΔΑΦ υποστηρίζουν ότι 

δεν υπάρχουν αποκλειστικές μέθοδοι, οι οποίες να επιλύουν κάθε είδους πρόβλημα  

που σχετίζεται με τις ΔΑΦ. Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις που σχετίζονται με την 

αποτελεσματικότητα των διαφόρων προγραμμάτων παρέμβασης και αφορούν τον 

προσδιορισμό των δυνατών σημείων και των δυσκολιών των παιδιών με αυτισμό, τη 

διαδικασία του προσδιορισμού για τον τρόπο μάθησης και το περιβάλλον μάθησης 

(Jones, 2006).  

Οι θεραπευτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν σε 

παιδιά με ΔΑΦ είναι πολλές. Επειδή, όμως ο αυτισμός είναι πολυδιάστατος και 

παρουσιάζει ποικιλία στη συμπτωματολογία και τα χαρακτηριστικά, καμία 

παρέμβαση από μόνη της δεν μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γι’ 
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αυτό το λόγο συνιστάται να συνδυάζονται οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Κάποιες από τις πιο γνωστές και 

επιτυχημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις παρουσιάζονται παρακάτω:    

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped Children) : Μακροχρόνιες έρευνες έχουν δείξει ότι τα δομημένα 

προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης έχουν πολύ καλά αποτελέσματα για τα άτομα με 

αυτισμό. Η δομή που προσφέρεται τα βοηθά να οργανωθούν και να ανταποκρίνονται 

πιο κατάλληλα στο περιβάλλον τους. Ένα τέτοιο πρόγραμμα που προσφέρει 

δομημένη διδασκαλία είναι το πρόγραμμα TEACCH (Κατσαβού & Παπουτσής, 

2004). Ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από τον Eric Schopler και εφαρμόστηκε 

στο πανεπιστήμιο της Β. Καρολίνας στις Η.Π.Α (Καλύβα, 2005, σ. 71) και είχε 

χρησιμοποιηθεί και εξαπλωθεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο (Schopler & Mesibov, 

2000) .  

 Το TEACCH είναι ένα πρόγραμμα που ασχολείται με τη διάγνωση, την 

αντιμετώπιση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διάγνωση των ατόμων με 

αυτισμό. Ο κύριος άξονας του TEACCH είναι η δομημένη διδασκαλία που 

χρησιμοποιείται συστηματικά για να καταστήσει το περιβάλλον προβλέψιμο. Να 

βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει το περιβάλλον και να λειτουργήσει με περισσότερη 

ασφάλεια, να αξιοποιήσει και να εξασκήσει τις ικανότητες του (Καλύβα, 2005, σ. 71, 

Δόνου, 2009). 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος αυτού είναι (Κατσαβού & 

Παπουτσής, 2004 · Δόνου, 2009).  

 Φυσική δόμηση του περιβάλλοντος.  Αναφέρεται στην οργάνωση του χώρου 

και των αντικειμένων μέσα σε αυτό, ώστε να είναι διαχωρισμένο σε διάφορα 

επιμέρους περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, πρέπει να υπάρχει ένας χώρος για 

ομαδικές δραστηριότητες, ένας χώρος για ατομική απασχόληση, χώρος 

ελεύθερου παιχνιδιού, δομημένου παιχνιδιού, περιοχή φαγητού και 

μεταβατική περιοχή, η οποία βοηθά το παιδί να κατανοήσει μέσα από εικόνες, 

φωτογραφίες, αντικείμενα, ανάλογα με το επίπεδο του, πως θα μεταβεί από 

μία δραστηριότητα σε άλλη. Η οργάνωση του περιβάλλοντος προσφέρει μία 

αίσθηση ασφάλειας και διευκολύνει τα παιδιά στον τομέα της ανεξαρτησίας, 

μέγιστης σημασίας για τη μετέπειτα εξέλιξη τους.  
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 Ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο 

σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του κάθε παιδιού. 

Δημιουργείται ένα ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα και ένα ομαδικό ημερήσιο 

πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αποτελείται από λεκτικές οδηγίες με γραπτή 

κωδικοποίηση σε καρτελάκια που είναι τοποθετημένα το ένα κάτω από το 

άλλο δίνοντας την αίσθηση της σειράς και της ακολουθίας. Για τα παιδιά που 

δεν μπορούν να διαβάσουν χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι, όπως : 

πραγματικά αντικείμενα, φωτογραφίες ή σκίτσα.    

Ο εκπαιδευτής φροντίζει κατά τη σύνταξη του προγράμματος να υπάρχει 

εναλλαγή ανάμεσα στις ευχάριστες ή όχι τόσο ευχάριστες για το μαθητή 

δραστηριότητες καθώς ανάμεσα και σε εκείνες που απαιτούν φυσική 

προσπάθεια και με άλλες περισσότερο χαλαρές.  

Η προβλεψιμότητα που προσφέρει το πρόγραμμα μειώνει το άγχος που 

κυριεύει τα αυτιστικά άτομα όταν δεν γνωρίζουν τι ακολουθεί.  Επίσης, τα 

βοηθά να μεταβαίνουν από τη μια δραστηριότητα στην άλλη, καθώς δεν 

δέχονται εύκολα τις αλλαγές. 

 Ατομικό σύστημα εργασίας. Ενημερώνει το μαθητή για το τι θα κάνει όταν 

βρίσκεται στο χώρο της ατομικής απασχόλησης. Το σύστημα εργασίας για να 

είναι αποτελεσματικό πρέπει να παρέχει τις εξής πληροφορίες στο μαθητή: 

πόση δουλειά θα κάνει, τι δουλειά θα κάνει, πότε τελειώνει και τι ακολουθεί 

μετά. Είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές με αυτισμό να ορίζεται πότε 

τελειώνει η εργασία που έχουν να εκτελέσουν γιατί, διαφορετικά, η εργασία 

τους θα κατέληγε να είναι χρονοβόρα και κουραστική.  

 Οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων. Οπτική οργάνωση, τοποθέτηση 

των υλικών και των δραστηριοτήτων σε χωριστά κουτιά. Οπτικές οδηγίες που 

βοηθούν τους μαθητές με αυτισμό να κατανοήσουν τη δραστηριότητα που 

έχουν να επιτελέσουν, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. 

Οπτική σαφήνεια, σηματοδότηση σκοπού δραστηριότητας, π.χ. κωδικοποίηση 

με χρώματα, ετικέτες.  

 Ρουτίνες. Χαρακτηριστικό πολλών αυτιστικών ατόμων είναι ότι εμφανίζουν 

ρουτίνες στη συμπεριφορά τους. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται 

αυτές οι ρουτίνες είναι ότι μετατρέπονται σε λειτουργικές και έχουν θετικά 

αποτελέσματα.  
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Σε πολλές έρευνες σχετικά με την προσέγγιση TEACCH έχει διαπιστωθεί ότι  

δομημένος αυτός τρόπος διδασκαλίας εκπαιδεύει το αυτιστικό παιδί να επικοινωνεί 

ανεξάρτητα και αυθόρμητα, να παίρνει πρωτοβουλία, να κατανοεί την επικοινωνία. 

Να επικοινωνεί λειτουργικά και να έχει πραγματικά πρόθεση να επικοινωνήσει. Να 

έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στον κόσμο που ζει (Siaperas & Beadle- Brown, 

2006).  

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ): Η εφαρμοσμένη ανάλυση της 

συμπεριφοράς είναι συμπεριφορική προσέγγιση που εφαρμόζεται πάνω από 40 

χρόνια με αρκετή επιτυχία (Helfin & Alberto, 2001). Βασίζεται στις θεμελιώδεις 

αρχές της συντελεστικής μάθησης και στις αρχές της συμπεριφορικής μάθησης με 

στόχο την αλλαγή μιας προβληματικής συμπεριφοράς. Οι συμπεριφορές που 

θεωρούνται σημαντικές για την ομαλή κοινωνικοποίηση ενός παιδιού με αυτισμό 

είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, η επικοινωνία, η ανάγνωση, η ακαδημαϊκή επίδοση 

και οι προσαρμοστικές δεξιότητες. Στις τελευταίες περιλαμβάνονται οι λεπτές και 

αδρές κινητικές δεξιότητες, η προετοιμασία και η κατανάλωση φαγητού, η χρήση 

τουαλέτας, η ένδυση, η προσωπική φροντίδα. Επίσης, η κατανόηση εννοιών, όπως ο 

χρόνος, η ακρίβεια, το χρήμα και η αξία του (Καλύβα, 2005, σ. 30-31).  

Η εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς είναι μία μέθοδος, η οποία έχει 

στόχο να ελέγχει το πλήθος των πληροφοριών και των ευκαιριών αλληλεπίδρασης 

που συναντά το παιδί με αυτισμό. Είναι δύσκολο το αυτιστικό παιδί να αντιδράσει 

ταυτόχρονα σε πολλά ερεθίσματα. Για να κατακτήσει ένα στόχο πρέπει να ξεκινήσει 

να κατακτά ένα - ένα βήμα προς τον στόχο του (Καλύβα, 2005, σ. 34). 

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου 

εξαρτάται από την ευαισθησία που θα δείξουμε στις ατομικές ανάγκες και ικανότητες 

του παιδιού που σχεδιάζουμε την παρέμβαση. Οι στόχοι που τίθενται για 

αποτελεσματική παρέμβαση είναι οι εξής ( Καλύβα, 2005, σ. 37-39) :   

 Εντοπισμός αντικειμένων ή καταστάσεων που δίνουν κίνητρο στο παιδί με 

αυτισμό να εκδηλώσει και να διατηρήσει μια θετική συμπεριφορά 

λειτουργώντας ως αμοιβές ή ενισχύσεις. Στην αρχή γίνεται χρήση άμεσων 

ενισχύσεων που είναι πιο ισχυρές, όπως το φαγητό ή το παιχνίδι, ενώ στη 

συνέχεια γίνεται χρήση έμμεσων ενισχύσεων που είναι λιγότερο ισχυρές και 

έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, όπως ο βαθμός στο σχολείο ή λεκτικός έπαινος. 
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Απώτερος στόχος είναι να αποσυρθούν σταδιακά οι ενισχύσεις και οι 

ανταμοιβές, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να βιώνει ευχαρίστηση από την 

επιθυμητή συμπεριφορά και από την ενίσχυση που την ακολουθεί.  

 Προσδιορισμός των αδυναμιών και των ελλείψεων που έχει το παιδί στο 

ακαδημαϊκό επίπεδο και εύρεση κατάλληλων δραστηριοτήτων για την 

αναπλήρωση των κενών του, ώστε να συμβαδίσει γνωστικά με τους 

συνομηλίκους του.  

 Εκμάθηση του παιδιού να γενικεύει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει 

κατακτήσει και σε άλλα πλαίσια για να ξεπεράσει τους περιορισμούς που έχει.  

 Εκμάθηση στρατηγικών και τεχνικών, ώστε το παιδί να ελέγχει το ίδιο τη 

συμπεριφορά του, χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση ενός ενήλικα που θα τον 

επαναφέρει στην τάξη.  

Οι μέθοδοι εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται για την 

υποστήριξη των αυτιστικών ατόμων με τους εξής τρόπους: αύξηση επιθυμητών 

συμπεριφορών, εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, διατήρηση συμπεριφορών που έχουν 

κατακτήσει, γενίκευση ή μεταφορά μιας συμπεριφοράς από  μια κατάσταση ή 

αντίδραση σε μία άλλη, περιορισμός ή εξάλειψη συνθηκών και καταστάσεων όπου 

εκδηλώνονται οι διασπαστικές συμπεριφορές και μείωση των διασπαστικών 

συμπεριφορών που παρουσιάζουν (Καλύβα, 2005, σ.52) . 

Όταν η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιηθεί με άλλες αποτελεσματικές 

μεθόδους, μπορεί να ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τόσο τα παιδιά και τους εφήβους με 

αυτισμό όσο και την οικογένεια τους (Καλύβα, 2005 σ.56-57). 

  PECS (Picture Exchange Communication System – Επικοινωνιακό Σύστημα 

Ανταλλαγής Εικόνων): Το PECS είναι ένα σύστημα επικοινωνίας με ανταλλαγή 

εικόνων, αναπτύχθηκε το 1986 από τους Bondy και Frost για να μπορέσουν να 

ενισχυθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες στα παιδιά με αυτισμό, τα οποία δεν έχουν 

καθόλου λόγο ή δεν έχουν λειτουργικό λόγο και κοινωνικά αποδεκτό (Bondy & 

Frost, 1994 · Ganz, Simpson, & Lund, 2012). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε 

άτομα που φροντίζουν παιδιά με αυτισμό και στους γονείς τους, οπότε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά πλαίσια (Καλύβα, 2005, σ.165).   

 Το PECS διδάσκει ένα παιδί με αυτισμό να ανταλλάσει μια φωτογραφία του 

επιθυμητού αντικειμένου με τον επικοινωνιακό του σύντροφο (δάσκαλο, γονέα), 
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δηλαδή αναπτύσσει επικοινωνιακές δεξιότητες για να καλύψει, κυρίως, τις 

πρωτογενείς του ανάγκες. Μέσω του PECS μπορεί να μάθει να ζητά ένα αντικείμενο 

ή να εκτελεί μία δραστηριότητα, αλλά είναι δύσκολο να μάθει να μοιράζεται ιδέες, 

συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες. Κάτι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι δεν 

μπορούμε να εμφυσήσουμε στο παιδί με αυτισμό την ανάγκη για επικοινωνία με το 

περιβάλλον του. Για το λόγο αυτό διαπιστώνουμε ότι ακόμα και τα παιδιά  που έχουν 

μάθει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το PECS δεν ξεκινούν αυθόρμητα 

αλληλεπίδραση με έναν άλλο άνθρωπο και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

προτροπή των ατόμων του περιβάλλοντος τους (Καλύβα, 2005, σ. 165, 179). 

Αρκετές έρευνες, τα τελευταία χρόνια, έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα 

αυτής της προσέγγισης, η οποία ενισχύει τις πιθανότητες ανάπτυξης και βελτίωσης 

του προφορικού λόγου (Howlin et al., 2007). Κάποιοι άλλοι ερευνητές, όμως, 

πιθανολογούν ότι τα παιδιά αναπτύσσουν λόγο, επειδή ωριμάζουν και όχι επειδή 

χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση (Καλύβα, 2005, σ.165). Υπάρχει, όμως, 

άλλη μία άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι το PECS αποτελεί τροχοπέδη για παιδιά 

που έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν , αλλά επαναπαύονται στη χρήση των εικόνων 

και έτσι δεν εξασκούν τον προφορικό λόγο. Ωστόσο, η χρήση του PECS μπορεί να 

διευκολύνει ουσιαστικά τους γονείς και την ευρύτερη οικογένεια τω παιδιών που δεν 

είχαν καθόλου λόγο και βρήκαν μία μέθοδο για να εκφράζουν, έστω τις στοιχειώδεις 

ανάγκες τους. Έτσι, μειώνονται οι εκρήξεις θυμού και η απογοήτευση που ένιωθαν τα 

παιδιά και αυξάνεται η αυτοπεποίθηση των γονιών που μπορούν να συνεννοηθούν 

μαζί τους σε κάποιο βαθμό (Καλύβα, 2005, σ. 179-180).   

Οι Bondy και Frost (1994) τονίζουν ότι το PECS μπορεί να είναι αποτελεσματικό, 

μόνο, εάν συνδυαστεί κατάλληλα με άλλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπως η 

εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς και το TEACCH, που χρησιμοποιεί εικόνες 

πάρα πολλά χρόνια για να βοηθήσει τα παιδιά που δεν έχουν λόγο και αποτέλεσε 

ουσιαστικά το εφαλτήριο για την ανάπτυξη του PECS (Bondy & Frost, 1994). 

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories): Η Carol Gray (1994) ανέπτυξε μία τεχνική 

που ονομάζεται κοινωνικές ιστορίες και την εφάρμοσε για να αντιμετωπίσει τα 

κοινωνικά και επικοινωνιακά προβλήματα που εκδηλώνουν τα παιδιά με αυτισμό 

(Καλύβα, σ. 134). Οι κοινωνικές ιστορίες έχουν ως στόχο να πληροφορήσουν, να 

καθοδηγήσουν, να υποστηρίξουν σε κυρίως κοινωνικές δεξιότητες και να 
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αντιμετωπίσουν συμβάντα που προκαλούν σύγχυση και άγχος σε παιδιά που ανήκουν 

στο φάσμα του αυτισμού (Σούλης, Φλωρίδης, & Κελέση, 2007). 

.   Οι κοινωνικές ιστορίες παίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο και για τους 

ανθρώπους που περιβάλλουν τα αυτιστικά παιδιά, ώστε να κατανοήσουν την 

προοπτική με την οποία αντιμετωπίζει το παιδί τα πράγματα και για ποιο λόγο η 

κοινωνική του συμπεριφορά φαίνεται ανώριμη, εκκεντρική ή ανυπάκουη, καθώς η 

στάση του σε κάποια περίσταση μπορεί να μην είναι σύμφωνη με τους 

αναμενόμενους κώδικες συμπεριφοράς (Attwood, 2005 σ. 44)  

Σύμφωνα με την Carol Gray, υπάρχει αναλογία τεσσάρων τύπων προτάσεων, 

όσον αφορά τη σύνταξη κοινωνικών ιστοριών (Attwood,2005, σ. 45) :  

Περιγραφικές προτάσεις (descriptives). Ορίζουν με αντικειμενικά κριτήρια μία 

κατάσταση. Πληροφορούν για το πλαίσιο, τα υποκείμενα και τους εμπλεκόμενους.  

Αναλυτικές προτάσεις (perspectives). Περιγράφουν και εξηγούν τα συναισθήματα και 

τις αντιδράσεις των άλλων ανθρώπων σε μία συγκεκριμένη κατάσταση. Στόχος των 

προτάσεων αυτών είναι να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση των παιδιών με αυτισμό, 

ώστε να κατανοήσουν ότι τα λόγια τους έχουν αντίκτυπο στα συναισθήματα των 

υπολοίπων.  

Κατευθυντήριες ή καθοδηγητικές προτάσεις (directives). Δηλώνουν την κατάλληλη 

συμπεριφοριστική αντίδραση του παιδιού, δηλαδή τι αναμένεται να κάνει ή να πει το 

παιδί.  Οι οδηγίες πρέπει να είναι σαφείς και να μη συμπεριλαμβάνουν ανακρίβειες ή 

ανακολουθίες.  

Προτάσεις ελέγχου (controls). Αναπτύσσουν στρατηγικές που βοηθούν το άτομο να 

θυμηθεί τι να κάνει ή πώς να αντιμετωπίσει τη δεδομένη κατάσταση.  

 Η ισορροπία μεταξύ αυτών των τεσσάρων τύπων προτάσεων είναι απαραίτητη. 

Επιπλέον, το λεξιλόγιο πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο ανάλογα την 

ηλικία και το επίπεδο κατανόησης του παιδιού (Attwood, 2005, σ.45).  
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3. Ο Ρόλος των Μικροομάδων στην Ειδική Αγωγή  

Σύμφωνα με τους ερευνητές (Κογκούλη, 2004, σ.24, Soro, 2015, Graziano, 2015 ) 

η έννοια της ομάδας ορίζεται ως ένα σύνολο ατόμων που συνυπάρχουν για κάποιο 

διάστημα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας 

παρουσιάζουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς σκοπούς, στόχους και συναισθήματα. 

Προϋπόθεση για την ένταξη ενός μέλους σε μία ομάδα είναι η επικοινωνία με τα 

υπόλοιπα μέλη, δηλαδή κάθε μέλος αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις με τους 

άλλους μέσα από ένα πλέγμα διαφορετικών προσδοκιών χωρίς όμως να απαρνιέται το 

εγώ του (Κογκούλης, 2004, σ. 26, Soro, 2015, Graziano, 2015). 

Στα πλαίσια της ομάδας κάθε μέλος υιοθετεί συμπεριφορές της ομάδας, όπως 

είναι η κοινωνική μάθηση, η ενσυναίσθηση (Soro, 2015), η μάθηση με μίμηση. Η 

διαφορετικότητα μέσα στην ομάδα βοηθάει το κάθε μέλος να βρει την ταυτότητα του 

μέσω της επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη και να διαπιστώνει τυχόν ανεπάρκειες 

και αδυναμίες (Δροσινού, 2015). 

Η Grazianο (2015) αναφέρεται και στους ρόλους των μελών της ομάδας. Τονίζει 

πως ο παιδαγωγός ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πρέπει να δίνει «ρόλους» σε όλα 

τα μέλη της ομάδας. Ο ρόλος  που αποδίδεται σε κάθε παιδί με ή χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές δυσκολίες δεν πρέπει να είναι μόνο θεσμικός αλλά να αντικατοπτρίζει 

αυτό που θέλουμε ο μαθητής να αποδώσει στη σύσταση και τη δομή της ομάδας. 

Όταν αποδίδουμε ρόλους σε όλα τα μέλη της ομάδας τότε το κάθε μέλος 

δραστηριοποιείται και επιδιώκει να αποδείξει την ικανότητά του να αποδώσει σωστά 

και ολοκληρωμένα την εντολή που του δίνεται από τον εκπαιδευτικό. Ο παιδαγωγός 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, επίσης, θα πρέπει να διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο 

το περιβάλλον ή το πλαίσιο που περιβάλλει την ομάδα ώστε αυτή να μην επηρεάζεται 

αρνητικά από εξωγενείς παράγοντες, όπως λόγου χάρη ο θόρυβος κ.α. που σαν 

αποτέλεσμα έχουν τη διάσπαση προσοχής και τη δυσκολία στην απομνημόνευση των 

ατόμων με αναπηρίες.  

Σύμφωνα με την Barisone, (2015) όσον αφορά τη δυναμική της ομάδας ο Kurt 

Lewin ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο και αναφέρθηκε εκτενώς στις σχέσεις 

των μελών μιας ομάδας και στα φαινόμενα που αναπτύσσονται σε αυτή. Ο 

συγκεκριμένος ψυχολόγος διαμόρφωσε τη θεωρία του πεδίου, σύμφωνα με την οποία 
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υφίσταται μια δομή μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος σε μια δεδομένη 

στιγμή. Αυτή η δομή αποτελεί ένα δυναμικό πεδίο το οποίο δοκιμάζεται και αλλάζει. 

Με αυτόν τον τρόπο η δράση κάθε μέλους δεν καθορίζεται μόνο από ατομικούς 

παράγοντες αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πλαίσιο της ομάδας στην οποία 

ανήκει (Graziano, 2015). Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Lewin, σε τέτοιου είδους 

συστήματα, αν υπάρξει αλλαγή σε οποιονδήποτε παράγοντα τότε πυροδοτείται μια 

σειρά αλλαγών σε όλους τους παράγοντες και εν τέλει σε όλο το γενικό πλαίσιο 

(Barisone, 2015). 

Προσαρμόζοντας  όλα τα παραπάνω δεδομένα στην εκπαιδευτική και σχολική 

πραγματικότητα, σύμφωνα με την Graziano (2015), το σχολείο πρέπει να 

προσεγγιστεί ως ¨συνδιαχείριση¨ πολλών συμμετεχόντων και με αυτό εννοεί την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εξής συστημάτων:  

α) το σύστημα των επαγγελματιών: επαγγελματίες οι οποίοι με κατάλληλες γνώσεις 

που έχουν στο αντικείμενο τους παράγουν έργο ανάλογα με το τομέα στον οποίο 

είναι εξειδικευμένοι.  

β) το σύστημα του πελάτη: μαθητές, φοιτητές, γονείς και όλες οι ανάγκες που τους 

χαρακτηρίζουν.  

γ) το οργανωτικό σύστημα: σύνολο ρόλων, πόρων, κανονισμών που διασφαλίζουν 

τους στοιχεία εκείνα προκειμένου να υπάρχει η επιθυμητή υποστήριξη.  

δ) το σύστημα των δικτύων: τα δίκτυα των ανθρώπων και των υπηρεσιών που 

σχετίζονται με την παροχή της υπηρεσίας που προσφέρεται. 

Τα συστήματα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συντελούν στην ποιότητα 

της εκπαίδευσης. 

 

Ανάπτυξη Αλληλεπιδραστικών Σχέσεων Παιδιών με Αυτισμό μέσω Ομαδικών 

Δραστηριοτήτων : Διδασκαλία Παιδιών με Αυτισμό    

Κατά την προσχολική ηλικία το παιχνίδι των παιδιών με τυπική ανάπτυξη αλλάζει 

από παράλληλο ή μοναχικό σε δυαδικό. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι μερικά παιχνίδια 

και δραστηριότητες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, αν δεν υπάρχει πνεύμα 

συνεργασίας και διαδοχή στη σειρά (Attwood,2005, σ. 62). Τα παιδιά όμως με 

αυτισμό ικανοποιούνται στο να παίζουν μόνα τους και να μην αλληλεπιδρούν με 

άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Δεν έχουν κίνητρο ή δεν ξέρουν πώς να παίξουν με 
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τους συνομήλικους τους, έτσι ώστε να προσαρμοστούν σε μία κοινωνική 

δραστηριότητα (Attwood, 2005, σ. 39) 

Τα παιδιά αυτά είναι εγωκεντρικά και όχι εγωιστές. Κάποιες φορές παίζουν το 

ρόλο του παρατηρητή την ώρα που διεξάγεται κάποια ομαδική δραστηριότητα ή όταν 

συμμετέχουν στην δραστηριότητα προσπαθούν να την καθορίσουν ή να 

κυριαρχήσουν σε αυτή. Μερικές φορές αποφεύγουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, 

όχι απλώς, επειδή στερούνται των ικανοτήτων που απαιτεί η ομαδική δραστηριότητα, 

αλλά επειδή θέλουν να έχουν τον έλεγχό της. Η συμμετοχή άλλων παιδιών φέρει τον 

κίνδυνο εναλλακτικού σεναρίου, ερμηνείας ή συμπεράσματος, πράγμα που σημαίνει 

ότι το παιδί πρέπει να μοιραστεί  και να αντιμετωπίσει διαφορετικές ιδέες. Υπάρχει, 

επίσης, περίπτωση το παιδί με αυτισμό να γίνει αρκετά απότομο ή και επιθετικό 

προσπαθώντας να εξασφαλίσει την απομόνωση του, όταν, ενώ σκοπεύει να παίξει 

μόνο του, τα άλλα παιδιά είναι περίεργα να δουν τι κάνει ή προσπαθούν να είναι 

κοινωνικά. Συχνά, προτιμά να συνεχίζει μόνο του το παιχνίδι ή τη δραστηριότητα του 

χωρίς να το διακόπτουν (Attwood, 2005, σ. 40-41).  

Τα αυτιστικά παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μέλος μιας ομάδας, 

για αυτό το λόγο χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να ενταχθούν σε μια ομάδα και να 

αλληλεπιδρούν με τα υπόλοιπα μέλη. Οι ομαδικές δραστηριότητες δίνουν την 

ευκαιρία στα παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, όπως 

αλληλεπιδραστικές σχέσεις, αυτοαντίληψη – αυτοεκτίμηση και επικοινωνία (λεκτική 

και μη).    

 

 Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό Νομού Μεσσηνίας  

Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό Νομού Μεσσηνίας ιδρύθηκε 

και λειτουργεί από το 2009 από το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Ατόμων με 

Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας. Σκοπός της λειτουργίας του είναι  η διασφάλιση της 

συνέχειας της θεραπευτικής φροντίδας παιδιών και εφήβων στην κοινότητα, η 

αντιμετώπιση των παθολογικών συμπεριφορών και των προβλημάτων της 

λειτουργικότητάς τους και η ενίσχυση της σταδιακής ψυχοκοινωνικής τους 

αποκατάστασης και της κοινωνικής προσαρμογής και ένταξής τους (Δροσινού, 2015) 

ή επανένταξης σε σχολικό ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Δροσινού & Πάστρα, 2010), 

καθώς και η στήριξη των οικογενειών τους.  
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Σύμφωνα με την Συνοδινού (2009, 2014),  τα άτομα με αυτισμό έχουν το καθένα 

ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά, πολύ προσωπικά και  ιδιαιτέρες αδυναμίες, όπως και 

δυνατότητες (Δροσινού, Χαρπαντίδου, & Βουράκη, 2010). Για το λόγο αυτό η 

Δροσινού (2008, 2015) και ο Χρηστάκης (2006, 2013) υποστηρίζουν ότι  η οργάνωση 

του χώρου και του τρόπου ζωής τους γίνεται με γνώση αυτών των ιδιαιτεροτήτων και 

με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλίζεται: 

- Η προσωπική τους εξέλιξη, η οποία αφορά την αυτοεξυπηρέτηση και την 

αυτοσυντήρηση του ατόμου με την χαρτογράφηση βιωματικών εννοιών (Δροσινού, et 

al., 2010). Έτσι τα προγράμματα του Κέντρου αποβλέπουν στο να μάθουν στο άτομο 

με αυτισμό να νοιάζεται για τις προσωπικές του ανάγκες στο βαθμό των δυνατοτήτων 

του. 

- Η κοινωνική τους εξέλιξη, η οποία αφορά την επικοινωνία, την ανάπτυξη 

σχέσεων με τους άλλους και την ικανοποιητική ένταξη στο στενό και ευρύτερο 

περιβάλλον. 

- Η ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη, σύμφωνα με την Συνοδινού (2014), 

αφορά την ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου, στο βαθμό και με τον τρόπο, με 

τον οποίο θα μπορεί να συναισθάνεται, να εκδηλώνει συναισθήματα και να 

αντιμετωπίζει την ένταση, το άγχος και το φόβο. 

Το Κέντρο Ημέρας απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, οι οποίοι είναι ενταγμένοι 

σε σχολικό πλαίσιο και χρειάζονται παράλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες 

δεν παρέχονται σε σχολικό επίπεδο καθώς, επίσης, και σε παιδιά και εφήβους, οι  

οποίοι έχουν δυσκολίες  ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για τον λόγο αυτό 

παρακολουθούν ειδικό θεραπευτικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να 

επιτευχθεί η ένταξη ή  η επανένταξη τους.  

Παράλληλα, το Κέντρο προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες 

των ατόμων με αυτισμό, και αυτών που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Κέντρου 

Ημέρας και αυτών που δεν παρακολουθούν. Επίσης, λειτουργεί και ως Κέντρο 

πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης επαγγελματιών και προσωπικού ψυχικής υγειάς, 

οι οποίοι είτε εργάζονται είτε θα εργαστούν στους τομείς ψυχικής υγειάς και 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, το Κέντρο προάγει μελέτη του αυτισμού και υλοποιεί 
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προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, αγωγής κοινότητας και 

καταπολέμησης του στίγματος.  

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας είναι η εκτίμηση 

αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας 

και αποκατάστασης. Η παροχή ειδικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής 

φροντίδας, εκπαίδευσης σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες και υποστήριξης για 

τα παιδιά, τους εφήβους με ΔΑΔ - Αυτισμό, καθώς και για τις οικογένειές τους και το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Η 

συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση της οικογένειας που βρίσκεται σε κρίση 

και ενδυνάμωσή της. Η λειτουργική διασύνδεση με οικογένειες που έχουν αυξημένες 

ανάγκες και εκπαίδευση των μελών της οικογένειας. Η οργάνωση και παρέμβαση στα 

σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την 

συνεργασία των εκπαιδευτικών. Η προαγωγή της μελέτης και έρευνας σε θέματα 

αυτισμού – ΔΑΔ. Η διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση του προσωπικού. Συνεχής 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και του έργου. Οι παρεμβάσεις στην κοινότητα με 

στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο σε γενικά θέματα, όπως η κοινωνική ευθύνη, η 

εξάλειψη στίγματος όσο και σε εξειδικευμένα θέματα, όπως οι ανάγκες και η 

αντιμετώπιση των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Η οργάνωση 

ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων και φυσικών προσώπων. Η λειτουργική 

διασύνδεση με άλλους φορείς των Τομέων Υγείας, Παιδείας, Ειδικής Αγωγής και 

Επαγγελματικής Αποκατάστασης ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 

(http://www.autismmessinias.gr) . 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει αναφορά στο θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου  

Ημέρας, το οποίο περιλαμβάνει: ψυχολογική υποστήριξη, εργοθεραπεία, 

αισθητηριακή ολοκλήρωση και χαλάρωση, ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις για 

βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων σε δυαδικό και ομαδικό επίπεδο, υποβοήθηση της 

επικοινωνίας, λογοθεραπεία, αγωγή του λόγου, ψυχοκινητική οργάνωση και θεραπεία 

συμπεριφοράς, ειδική αγωγή- ψυχοπαιδαγωγική, ψυχαγωγικά προγράμματα και 

δραστηριότητες στην κοινότητα. 

Στο Κέντρο Ημέρας εφαρμόζονται διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Αυτές 

που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι οι εξής: ABA (εφαρμοσμένη ανάλυσης 

συμπεριφοράς) , TEACCH, PECS και κοινωνικές ιστορίες. Συνήθως, συνδυάζονται 

http://www.autismmessinias.gr/
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για να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχουμε αναφερθεί αναλυτικά και στις 

τρεις θεραπευτικές προσεγγίσεις παραπάνω. 

Το θεραπευτικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους. Τα άτομα 

ενθαρρύνονται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες με αλλά άτομα και 

παρακινούνται οι αναπτυξιακά κατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές. Αν 

δημιουργούνται κοινωνικές συγκρούσεις, τότε ο θεραπευτής  λεκτικά παρακινεί προς 

κοινωνικά αποδεκτά και δηλώνει με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο τις αιτίες και τις 

συνέπειες για να αποσαφηνίσει τις κινήσεις του ενός παιδιού προς το άλλο. Τελικός 

σκοπός είναι ο θεραπευτής να έχει εξασφαλίσει την επιτυχία με το να είναι ικανός να 

παρακινεί την κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Η διαχείριση της συμπεριφοράς 

είναι πολύ θετικό γεγονός καθώς εστιάζει στην ανάπτυξη του ρεπερτορίου των 

συμπεριφορών του ατόμου αντί να εστιάζει στην αρνητική συμπεριφορά. Όταν μια 

συμπεριφορά πρέπει να τροποποιηθεί η να εξαλειφθεί, επειδή είναι επικίνδυνη ή 

εμποδίζει την αναπτυξιακή πορεία, τότε το παιδί λαμβάνει το μήνυμα ότι αυτή δεν 

επιτρέπεται αλλά ταυτόχρονα κατευθύνεται σε μια άλλη ελκυστική εναλλακτική και 

αποδεκτή που την υποκαθιστά. Μερικές επικίνδυνες συμπεριφορές αντιμετωπίζονται 

μέσω λειτουργικών εκπαιδευτικών τεχνικών , χωρίς όμως την χρήση ποινών. 

Όσον αφορά την διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου, απαρτίζεται από μία 

ψυχολόγο, μία κοινωνική λειτουργό, μία λογοθεραπεύτρια, μία εργοθεραπεύτρια και 

δύο ειδικούς εκπαιδευτές/παιδαγωγούς. Υπάρχει, επίσης συνεργασία με έναν 

παιδοψυχίατρο (εξωτερικός συνεργάτης). Ακόμα, στο Κέντρο εργάζεται, μία 

διοικητικός υπάλληλος. Τέλος, έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ένας 

εξωτερικός επόπτης για την τακτική εποπτεία της διεπιστημονικής ομάδας.   

Κλείνοντας, θα αναφερθούμε στους χώρους του Κέντρου, οι οποίοι είναι 

δομημένοι και κατάλληλα διαμορφωμένοι στις ανάγκες των παιδιών με αυτισμό και 

με ασφάλεια, ώστε να μην προμηνύει κινδύνους για πρόκληση ατυχημάτων. 

Αποτελείται από 4  αίθουσες, κουζίνα, τουαλέτα και αυλή. Συγκεκριμένα, υπάρχει 

μία αίθουσα για τις ατομικές συνεδρίες, μία άλλη για τις ομαδικές συνεδρίες, μία 

αίθουσα για εργοθεραπεία και μία για λογοθεραπεία. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν 

κάρτες, οι οποίες απεικονίζουν τι υπάρχει στον κάθε χώρο, ώστε τα παιδιά να 

μπορούν να κινούνται αυτόνομα και ανεξάρτητα, να μπορούν να βρουν μόνα τους τα 
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υλικά που θα χρειαστούν για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων τους και την 

επίτευξη των στόχων τους. 

 

4. Σκοπιμότητα της Μελέτης – Υποθέσεις Ερευνητικής Εργασίας   

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσουμε τη συναισθηματική 

οργάνωση του παιδιού με αυτισμό και ειδικότερα τη συνεργασία του με άλλους μέσω 

των μικροομάδων που αναπτύσσονται στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με 

Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας. Επίσης, να διερευνήσουμε τις σχέσεις που αναπτύσσονται 

στις μικροομάδες παιδιών με αυτισμό και πως αλληλεπιδρούν τα μέλη αυτών των 

ομάδων μεταξύ τους και κατά πόσο οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται, ωφελούν ένα μαθητή που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Τέλος, να 

διαπιστώσουμε κατά πόσο οι μικροομαδικές δραστηριότητες που έχουν περιγραφεί 

στο Στοχευμένο Ατομικό Δομημένο Ενταξιακό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) (Δροσινού, et al., 2009) υποστηρίζουν αποτελεσματικά 

ένα παιδί με ΔΑΔ-ΦΑ.  

Εκτός των παραπάνω όμως, μέσω της παρούσας μελέτης επιδιώκεται και 

αναμένεται να επωφεληθεί ο συμμετέχων μαθητής της μελέτης περίπτωσης μέσα από 

τη διαδικασία παρέμβασης, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και στην ένταξη του μαθητή σε μια κοινωνική ή 

εκπαιδευτική ομάδα, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Μέσω της 

βελτίωσης του μαθητή αναμένεται να επωφεληθεί και το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο κινείται, αφού το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης επιδιώκει να 

τον καταστήσει περισσότερο λειτουργικό μέλος του εκπαιδευτικού συνόλου μέσα στο 

οποίο βρίσκεται.     

Με βάση τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης μελέτης θα διερευνηθούν οι 

μικροομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις στην εκπαίδευση παιδιού με Αυτισμό στο 

Κέντρο Ημέρας. Για το λόγο αυτό διατυπώθηκαν τρεις ερευνητικές υποθέσεις. 

 Η πρώτη ερευνητική υπόθεση μελετά αν μέσω των ομαδικών 

αλληλεπιδραστικών σχέσεων θα ωφεληθεί ο μαθητής με Αυτισμό.  
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 Η δεύτερη εξετάζει αν μέσω των ομαδικών αλληλεπιδραστικών σχέσεων θα 

ωφεληθεί ο μαθητής με Αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με 

Αυτισμό (ΚΗΠΕΑ).   

 Η τρίτη  διερευνά αν οι μικροομαδικές δραστηριότητες που έχουν περιγραφεί 

στο ΣΑΔΕΠΕΑΕ υποστηρίζουν αποτελεσματικά την εκπαίδευση του παιδιού 

με Αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

1. Ερευνητικό Πεδίο 

 Η έρευνα διεξάγεται στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Βασίζεται 

στο Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) που έχει σαν 

σκοπό την υποστήριξη των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), 

ώστε να ανέλθουν σωματικά, νοητικά, κοινωνικά και συναισθηματικά στο βαθμό που 

τους επιτρέπουν οι δυνατότητες τους. Σύμφωνα με τον Χρηστάκη (2011) ειδικότερες 

επιδιώξεις της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας 

τους, η βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους για να ενταχθούν ή 

επανενταχθούν στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση τους στο κοινωνικό 

σύνολο, η επαγγελματική τους κατάρτιση και η συμμετοχή τους στην παραγωγική 

διαδικασία, καθώς και η αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη 

κοινωνική τους εξέλιξη.     

Η μεθοδολογία της έρευνας είναι μεικτή και αποτελείται από ποιοτικά και 

ποσοτικά δεδομένα (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006). Η επεξεργασία των δεδομένων θα 

γίνει με την μέθοδο των πολλαπλών αναλύσεων.  

 

2. Μελέτη περίπτωσης 

 Σύμφωνα με τους Αβραμίδη και Καλύβα (2006, σ. 299-302), η μελέτη 

περίπτωσης χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά στην ειδική αγωγή και στην 

εκπαιδευτική έρευνα. Είναι η εντατική και λεπτομερή εξέταση ενός ατόμου ή μιας 

ομάδας ως οντότητας χωρίς να περιορίζεται στον τρόπο διεξαγωγής της γι’ αυτό και 

θεωρείται περισσότερο ερευνητική στρατηγική παρά ερευνητική μέθοδος. Είναι μία 

στρατηγική, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση και ποιοτικών και ποσοτικών 

μεθόδων για τη συλλογή των δεδομένων. Η μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται για 

τη μελέτη κοινωνικών φαινομένων γι’ αυτό διαδραματίζεται σε πραγματικό 

κοινωνικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη περίπτωσης εξετάζει ένα σύγχρονο 
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φαινόμενο μέσα στο πραγματικό του πλαίσιο και οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ 

του φαινομένου και του πλαισίου δεν μπορούν να διακριθούν εύκολα. 

 Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστεί το ατομικό, οικογενειακό, σχολικό ιστορικό 

καθώς και η διάγνωση του μαθητή που μελετάμε, σύμφωνα με τη συστηματική 

εμπειρική παρατήρηση.     

 Ατομικό Ιστορικό 

Ο Β. είναι ένα αγόρι 7 ετών που φοιτά στην Α΄ τάξη Δημοτικού και 

υποστηρίζεται με ενταξιακό πρόγραμμα παράλληλης στήριξης. Διαγνώσθηκε με 

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή σε ηλικία 4 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 

Αγλαΐα Κυριακού. Επισκέπτεται, εδώ και δύο χρόνια, δύο φορές την εβδομάδα το 

ΚΗΠΕΑ συμμετέχοντας σε ατομική και ομαδική συνεδρία. Είναι το δεύτερο παιδί 

μιας τετραμελούς οικογένειας με δύο παιδιά, είναι δύο χρόνια μικρότερος από τον 

αδερφό του. 

 Φαίνεται να μην αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες με άτομα που δεν βρίσκονται 

στο άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, αφού του δοθεί ένας 

αξιοσημείωτος χρόνος προσαρμογής.  Δεν αναπτύσσει όμως διαπροσωπικές σχέσεις 

με τους συνομήλικους του, δεν έχει ιδιαίτερη αλληλεπίδραση μαζί τους. Δεν ξέρει 

πώς να παίξει με παιδιά της ηλικίας του και προτιμά να παίζει μόνος του. Με βοήθεια 

κατανοεί την εναλλαγή σειράς σε μια ομαδική δραστηριότητα. Κάποιες φορές έχει 

βλεμματική επαφή κάποιες άλλες όχι. Δεν τον ενοχλεί η εγγύτητα, δέχεται χάδια και 

αγκαλιές.   

 Ο λόγος του είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Έλεγε κάποιες λέξεις μέχρι την ηλικία των 

3 ετών, έπειτα σταμάτησε απότομα. Τώρα χρησιμοποιεί μεμονωμένες λέξεις, κυρίως 

με παρότρυνση. Εκφράζει τις προτιμήσεις του, τις επιθυμίες του και ότι τον ενοχλεί 

με μη λεκτική επικοινωνία, δείχνει ή χρησιμοποιεί οπτικοποιημένες κάρτες. Η 

ακουστική του αντίληψη, όμως είναι εξαιρετική. Αναγνωρίζει ήχους σώματος (βήχας, 

γέλιο, κλάμα), αντικειμένων (κλειδιά, σφυρίχτρα, αυτοκίνητο), συσκευών (τηλέφωνο, 

κουδούνι).  

 Η αδρή και λεπτή κινητικότητα του βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα για την 

ηλικία του. Τρέχει, ισορροπεί, εκτελεί δραστηριότητες που απαιτούν συντονισμό 

χεριού και ματιού. Προσανατολίζεται στο χώρο και τον χρόνο και έχει ρυθμό. 
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Αγαπημένο του παιχνίδι είναι οι μουσικές καρέκλες. Επίσης, αυτοεξυπηρετείται, έχει 

αυτονομία στην τουαλέτα, πλένει τα χέρια του και τα δόντια του, ντύνεται, φοράει τα 

παπούτσια μόνος του, τρώει και χρησιμοποιεί σωστά το πιρούνι και το κουτάλι,.  

 Παρατηρήθηκε ότι ο Β. δεν μπορεί να καθίσει για πολλή ώρα στην καρέκλα του. 

Σηκώνεται συνεχώς και δείχνει ανήσυχος. Όταν κάθεται, κουνιέται μπρος πίσω 

στερεοτυπικά, μη κατανοώντας τον κίνδυνο που διατρέχει. Είναι προσκολλημένος σε 

αντικείμενα. Του αρέσει να παίζει συνεχώς με στρώματα και μαξιλάρες. Του αρέσει 

να τα στοιβάζει πάντα με τον ίδιο τρόπο και να πηδά από την μια μεριά στην άλλη. 

Θυμώνει όταν τον διακόπτουν από το παιχνίδι του, όταν υπάρχει αλλαγή στο 

πρόγραμμα του ή όταν χάνει. Δεν ακολουθεί τους κανόνες της ομάδας, όμως όταν 

εκτελεί μια δραστηριότητα είναι συνεργάσιμος.  

Όσον αφορά τις ακαδημαϊκές του δεξιότητες είναι χαμηλότερες από το ηλικιακό 

του επίπεδο. Διαβάζει κάποιες λέξεις οπτικοποιημένα, τις κατανοεί και τις δείχνει. 

Για παράδειγμα διαβάζει την λέξη τραπέζι και το δείχνει. Αντιγράφει οποιαδήποτε 

λέξη και γράφει με ιχνηλασία. Μετράει μέχρι το 40.  

Οικογενειακό Ιστορικό  

 Οι γονείς  είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Β. από τότε που ήταν 

δύο ετών. Παρατηρούσαν χαρακτηριστικά στο παιδί τους που διέφεραν από το πρώτο 

τους παιδί. Όταν έχεις ήδη ένα παιδί μπορείς ευκολότερα να καταλάβεις ότι κάτι είναι 

διαφορετικό. Άργησαν, όμως, να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό, επειδή δεν ήθελαν 

να πιστέψουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στην αρχή της διάγνωσης είχαν άρνηση 

και έπειτα θυμό και ενοχές. Όμως, όταν έφυγαν τα αρνητικά συναισθήματα, 

αποφάσισαν να βοηθήσουν το παιδί τους με κάθε τρόπο. Η μητέρα φάνηκε πιο 

δυνατή και αποφασιστική από τον πατέρα. Υπήρξε στυλοβάτης της οικογένειας και 

κινητοποιήθηκε πρώτη για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.  

Μητέρα:  Είναι 34 ετών και εργάζεται σε κομμωτήριο. Λείπει αρκετές ώρες από το 

σπίτι λόγω δουλειάς. Οι γονείς της (παππούδες) προσέχουν τα παιδιά, όταν η ίδια 

εργάζεται. Είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμη και ακολουθεί πάντα τις συμβουλές των 

ειδικών. Είναι δυναμική και πιστεύει ότι αν προσπαθήσει όλη η οικογένεια ο Β. θα 

καταφέρει μεγαλώνοντας να ζήσει μια αυτόνομη και ανεξάρτητη ζωή.  
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Πατέρας: Είναι 39 ετών και είναι δημόσιος υπάλληλος. Τα απογεύματα αφιερώνει 

χρόνο στα παιδιά του. Αυτός πηγαινοφέρνει τον Β. στο Κέντρο Ημέρας. Είναι 

ευαίσθητος και φοβάται μήπως ο Β. δεν τα καταφέρει. 

Αδελφός: Είναι 9 ετών και φοιτά στην Δ΄ τάξη Δημοτικού. Αγαπά και προσέχει τον 

Β. Στα διαλλείματα του σχολείου ψάχνει πάντα να τον βρει για να επιβεβαιωθεί πως 

είναι καλά και ότι δεν τον πειράζουν τα άλλα παιδιά.  

 Η οικογένεια έχει σχετικά καλό οικονομικό επίπεδο. Έχουν διώροφο ιδιόκτητο 

σπίτι, στον ένα όροφο μένει η οικογένεια και στον άλλο οι παππούδες, οι οποίοι 

στηρίζουν τη οικογένεια ποικιλοτρόπως. Το ζευγάρι έχει πολύ καλές σχέσεις, και 

ύστερα από τη διάγνωση του Β. έχουν έρθει ακόμα πιο κοντά. Επίσης, έχουν 

βοηθήσει τον μεγαλύτερο γιο τους να αποδεχτεί τον αδερφό του και την 

διαφορετικότητα του. Προσπαθούν να μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στα δυο 

παιδιά τους, ώστε να μην αισθάνεται κανένα παραμελημένο. Ακόμα, δεν φορτώνουν 

το μεγαλύτερο παιδί τους με ευθύνες, ώστε να ζει την κάθε στιγμή της παιδικής του 

ηλικίας.  

Τέλος, στο σπίτι υπάρχει δομημένο οπτικό πρόγραμμα, το οποίο βοηθά το παιδί 

και εξυπηρετεί όλη την οικογένεια, καθώς ο Β. λειτουργεί αυτόνομα και 

αυτοεξυπηρετείται. 

Σχολικό Ιστορικό 

 Ο Β. έχει φοιτήσει δύο φορές στην τάξη του νηπιαγωγείου με παράλληλη 

στήριξη. Επανέλαβε την τάξη για να ωριμάσει και να βελτιώσει τις κοινωνικές του 

δεξιότητες, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του δημοτικού.  

 Τις πρώτες μέρες της φετινής του φοίτησης αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα 

όσον αφορά την προσαρμογή του και τις σχέσεις του με τη δασκάλα της παράλληλης 

στήριξης. Ήταν αντιδραστικός απέναντι της και καθόλου συνεργάσιμος. Την δεύτερη 

εβδομάδα, όμως, οι σχέσεις τους βελτιώθηκαν και άρχισαν να αναπτύσσονται θετικές 

αλληλεπιδράσεις. Πλέον είναι εξαιρετικά συνεργάσιμος με την δασκάλα παράλληλης 

στήριξης, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στη σχολική του ζωή. Τον βοηθά τόσο σε 

γνωστικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό. 

 Το εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας  που έχει σχεδιαστεί για τον Β. έχει 

ως στόχο την βελτίωση των κοινωνικών του δεξιοτήτων, όπως τήρηση κανόνων της 
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τάξης, συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες και βελτίωση κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Στο πρόγραμμα του συμπεριλαμβάνεται και η 

διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων που υπάρχουν στο γενικό σχολείο, παρόλο που 

η πρόοδος του Β. σε αυτά δεν ακολουθεί την προκαθορισμένη σειρά των διδακτικών 

στόχων των αναλυτικών προγραμμάτων γενικής αγωγής. Για την διδασκαλία του 

χρησιμοποιείται δομημένο οπτικοποιημένο πρόγραμμα.  

 

3. Εργαλεία Έρευνας : Περιγραφή Εργαλείων για τη 

Συλλογή  Ποιοτικών Δεδομένων 

Σε αυτή την ενότητα, αρχικά, θα ορίσουμε την παρατήρηση και τη συμμετοχική 

παρατήρηση και θα αναφερθούμε στη  Μεθοδολογία Παρατήρησης με τις Λίστες 

Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ), όπου πραγματοποιήθηκαν Άτυπες 

Παιδαγωγικές Αξιολογήσεις (ΑΠΑ) καταγράφοντας τα επίπεδα : στην Μαθησιακή 

Ετοιμότητα, στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, όπως αυτές αποτυπώνονται 

σύμφωνα με το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ), στις 

Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΓΜΔ) και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στο 

φάσμα του αυτισμού.  

Έπειτα, θα ορίσουμε την παρέμβαση και θα δώσουμε έμφαση στη Μεθοδολογία 

Παρέμβασης στο Έντυπο Διδακτικής Αλληλεπίδρασης (ΕΔΑ) μέσω της 

αυτοπαρατήρησης και της ετεροπαρατήρησης και καταγραφών στο προσωπικό 

Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης της ερευνήτριας, όπου παρουσιάζονται στα 

Πρωτόκολλα Εβδομαδιαίας Πρακτικής Άσκησης (ΠΕΠΑ) . Επίσης, θα εστιάσουμε 

στην χωροταξική οργάνωση της τάξης. 

Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στην Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία, μέσω της 

οποίας καταγράφηκαν οι διδακτικοί στόχοι και θα αναλύσουμε την διαφοροποιημένη 

διδακτική διαδικασία που περιλαμβάνει το σχέδιο δόμησης και τα βήματα διδακτικής 

παρέμβασης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με το ΣΑΔΕΠΕΑΕ ( Στοχευμένο, Ατομικό, 

Δομημένο, Ενταξιακό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) για την 

διδασκαλία δεξιοτήτων συναισθηματικής οργάνωσης (Δροσινού, 2014).  

Τέλος, θα ορίσουμε την έννοια της συνέντευξης ως ερευνητική μέθοδο. Στην 

παρούσα έρευνα, οι συνεντεύξεις απευθύνονται στο διεπιστημονικό προσωπικό του 
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Κέντρου Ημέρας, το οποίο έχει άμεση επαφή με το μαθητή της μελέτης περίπτωσης. 

Αυτές διερευνούν συγκεκριμένους θεματικούς άξονες σχετικά με τη μεθοδολογία 

παρέμβασης και τις διαφοροποιήσεις.   

 

3.1  Μεθοδολογία Παρατήρησης και Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση 

 Η παρατήρηση αφορά την ικανότητα μας να συλλέγουμε πληροφορίες μέσω 

των αισθήσεων μας. Με την παρατήρηση μπορούμε να καταγράψουμε μόνο 

συμπεριφορές και όχι στάσεις ή πεποιθήσεις. Μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα 

για μια συμπεριφορά, όταν την παρατηρούμε, όμως δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι 

για την ορθότητα τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση 

συμπεριφορών, καταστάσεων, σωματικών χαρακτηριστικών και μόνιμων 

παραγόντων της συμπεριφοράς (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006, σ. 220). 

Η παρατήρηση είναι μία ερευνητική μέθοδος , η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

είτε αυτόνομα είτε ως συνοδευτική άλλων ερευνητικών μεθόδων, όπως η συνέντευξη 

ή τα ερωτηματολόγια. Όμως, είναι πιο άμεση από τις άλλες ερευνητικές μεθόδους, 

επειδή δεν χρειάζεται ο συμμετέχοντας να ανακαλέσει ή να αναπαραστήσει λεκτικά 

μια κατάσταση ή μια συμπεριφορά, γεγονός, το οποίο μπορεί να προκαλέσει 

διαστρέβλωση ή παρερμηνεία. Γι’ αυτό η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος είναι 

κατάλληλη για πληθυσμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν λεκτικά, όπως τα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες. Μέσω της παρατήρησης μπορούμε να αποκτήσουμε πολύτιμες 

πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια σχεδιασμού ή 

αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή μιας παρέμβασης σε ατομικό 

επίπεδο ή σε επίπεδο τάξης (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006, σ. 220-222 ). 

Υπάρχουν πολλά είδη παρατήρησης, όμως εμείς θα εστιάσουμε στη συμμετοχική 

παρατήρηση, κατά την οποία  ο παρατηρητής εντάσσεται στην κοινωνική ομάδα που 

τον ενδιαφέρει και συμμετέχει στις δραστηριότητες της. Ο παρατηρητής 

διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην κατάσταση ή στο πλαίσιο που καταγράφεται η 

συμπεριφορά. Υπάρχει η αμεταμφίεστη συμμετοχική παρατήρηση και η 

μεταμφιεσμένη. Στην πρώτη, τα άτομα που παρατηρούνται γνωρίζουν ότι ο 

παρατηρητής είναι παρών για να συλλέξει πληροφορίες για τη συμπεριφορά τους, 

ενώ στην δεύτερη, ο ρόλος του παρατηρητή δεν είναι γνωστός στα άτομα που 
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παρατηρούνται, έτσι αυτά συμπεριφέρονται πιο φυσικά (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006, 

σ. 253-254). 

Σύμφωνα με την Εsterberg (2002), ο παρατηρητής κατά τη συμμετοχική 

παρατήρηση πρέπει να εμπλέκεται βαθύτατα σε ένα πλαίσιο για αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα, να συμμετέχει με αρκετούς τρόπους, να παρατηρεί ενώ 

συμμετέχει, να κρατάει σημειώσεις για όσα παρατηρεί, να κάνει συνεντεύξεις 

(ανεπίσημες ή επίσημες), να κρατάει όλο και περισσότερες σημειώσεις, να αναλύσει 

τις σημειώσεις του και να γράφει την ανάλυση των σημειώσεων με τη μορφή 

ιστορίας ή εκτεταμένης αφήγησης (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006, σ. 254-255). 

  

Συμμετοχική Παρατήρηση : Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση – ΛΕΒΔ (Λίστες Ελέγχου 

Βασικών Δεξιοτήτων) - Μαθησιακή  Ετοιμότητα 

Η Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση και η συμπλήρωση των ΛΕΒΔ σε επίπεδο 

μαθησιακής ετοιμότητας σχετίζεται με τον εντοπισμό των εξαμήνων απόκλισης του 

μαθητή στις περιοχές του προφορικού λόγου, της ψυχοκινητικότητας, των νοητικών 

ικανοτήτων και της συναισθηματικής οργάνωσης.  

Η κάθε μία από αυτές τις ευρείες περιοχές ανάπτυξης ορίζεται από συγκεκριμένες 

ενότητες. Ειδικότερα, ο προφορικός λόγος περιλαμβάνει την ακρόαση και 

αποκωδικοποίηση ακουστικών πληροφοριών, την συμμετοχή στο διάλογο και την 

έκφραση με σαφήνεια. Η ψυχοκινητικότητα αποτελείται από δεξιότητες λεπτής και 

αδρής κίνησης, προσανατολισμό στον χώρο και τον χρόνο και την πλευρίωση. Οι 

νοητικές ικανότητες περιλαμβάνουν τις δεξιότητες οπτικής μνήμης, ακουστικής 

μνήμης, λειτουργικής μνήμης, συγκέντρωση προσοχής, λογικομαθηματικής σκέψης 

και συλλογισμών. Τέλος, η συναισθηματική οργάνωση περιλαμβάνει το 

αυτοσυναίσθημα, το ενδιαφέρον για μάθηση και τη συνεργασία με τους άλλους. 
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Συμμετοχική Παρατήρηση : Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση – ΛΕΒΔ (Λίστες Ελέγχου 

Βασικών Δεξιοτήτων) - Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, όπως αυτές αποτυπώνονται 

στο ΠΑΠΕΑ (Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής)  

 Η Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση και η συμπλήρωση των ΛΕΒΔ σε επίπεδο 

ΠΑΠΕΑ αφορά τον εντοπισμό των εξαμήνων απόκλισης του μαθητή στις περιοχές 

της μαθησιακή ετοιμότητας, των βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, των δημιουργικών δραστηριοτήτων και της προεπαγγελματικής 

ετοιμότητας.  

Πιο συγκεκριμένα, η μαθησιακή ετοιμότητα περιλαμβάνει τον προφορικό λόγο, 

την ψυχοκινητικότητα, τις νοητικές ικανότητες και την συναισθηματική οργάνωση. 

Οι βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ανάγνωση, την κατανόηση, 

την γραφή και τα μαθηματικά. Οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την 

αυτονομία στο περιβάλλον, την κοινωνική συμπεριφορά και την προσαρμογή στο 

περιβάλλον. Οι δημιουργικές δραστηριότητες αποτελούνται από τον ελεύθερο χρόνο 

και τις αισθητικές τέχνες. Τέλος, η προεπαγγελματική ετοιμότητα αποτελείται από τις 

προεπαγγελματικές δεξιότητες και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.  

 

Συμμετοχική Παρατήρηση : Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση – ΛΕΒΔ (Λίστες Ελέγχου 

Βασικών Δεξιοτήτων) - Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Η Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση σε επίπεδο γενικών μαθησιακών δυσκολιών 

αφορά τη συμπλήρωση των ΛΕΒΔ με βάση τα εξάμηνα απόκλισης του μαθητή ως 

προς τις δεξιότητες της γλώσσας, τις δεξιότητες της μαθησιακής ετοιμότητας, των 

μαθηματικών δεξιοτήτων, καθώς και των δεξιοτήτων συμπεριφοράς.   

Ειδικότερα, στις δεξιότητες της γλώσσας, συγκαταλέγονται η ανάγνωση, η 

κατανόηση, η γραφή και η παραγωγή λόγου. Οι δεξιότητες της μαθησιακής 

ετοιμότητας περιλαμβάνουν τον προφορικό λόγο, την ψυχοκινητικότητα, τις νοητικές 

ικανότητες και τη συναισθηματική οργάνωση. Οι δεξιότητες των μαθηματικών 

αποτελούνται από τις  πράξεις, την προπαίδεια και την επίλυση προβλημάτων. Τέλος, 

οι δεξιότητες συμπεριφοράς περιλαμβάνουν τις θετικές, αρνητικές και παραβατικές 

συμπεριφορές.  
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Συμμετοχική Παρατήρηση : Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση – ΛΕΒΔ (Λίστες Ελέγχου 

Βασικών Δεξιοτήτων) – Δυσκολίες στο Τριαδικό Φάσμα του Αυτισμού 

 Η Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση σε επίπεδο δυσκολιών στο τριαδικό φάσμα 

του αυτισμού πραγματοποιείται με συμμετοχική παρατήρηση και συμπλήρωση των 

ΛΕΒΔ, οι οποίες αφορούν τους τομείς της επικοινωνίας, των κοινωνικών δεξιοτήτων 

και της σκέψης-φαντασίας.  

 Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της επικοινωνίας περιλαμβάνει τον προφορικό λόγο 

(αν υπάρχει και αν είναι λειτουργικός), την συμμετοχή στο διάλογο και την σαφή και 

ακριβή έκφραση. Οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την εγγύτητα, την 

βλεμματική επαφή, την παράλληλη δραστηριότητα, την κοινωνική ανταπόκριση, την 

κοινωνική πρωτοβουλία, την εναλλαγή σειράς τους κανόνες, την αμοιβαιότητα και το 

μοίρασμα και την προσαρμογή στις αλλαγές. Τέλος, η σκέψη- φαντασία 

περιλαμβάνουν τις εμμονές, τις στερεοτυπικές κινήσεις, την ιδεοληπτική σκέψη, 

καθώς και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

 

3.2 Παρέμβαση – Μεθοδολογία Παρέμβασης  

  Η παρέμβαση για τα άτομα με διαπιστωμένες ειδικές ανάγκες,  συμβαίνει στο 

πλαίσιο των ίσων ευκαιριών με σκοπό την πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην 

κοινωνία, την ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων στη μόρφωση, στην κοινωνική και επαγγελματική 

ένταξη. Αναφέρεται σε όλες τις ηλικίες, από τη γέννηση, σε όλα τα στάδια της ζωής, 

τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αλλά και σε όλη την διάρκεια της ανθρώπινης 

δραστηριότητας (Δροσινού, 2014).  

Η μεθοδολογία παρέμβασης στο πεδίο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έπεται 

της μεθοδολογίας παρατήρησης. Ο παιδαγωγός παρατηρεί το παιδί και εστιάζει στις 

αδυναμίες και τις δυσκολίες του, αποφασίζει με ποιον τρόπο θα παρέμβει, θέτοντας 

διδακτικό στόχο καθώς και τα βήματα αυτού (task analysis), και ποια υλικά και μέσα 

θα χρησιμοποιήσει για την διδακτική παρέμβαση.  

Στη μεθοδολογία παρέμβασης στο πεδίο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι 

αναγκαίο να εξασφαλίζεται η ηθική δεοντολογία. Ο ειδικός παιδαγωγός οφείλει να 

σχεδιάζει και να υλοποιεί την διδακτική παρέμβαση, σύμφωνα με όσα γνωρίζει και 
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έχει εκπαιδευτεί. Πρέπει να τηρεί εχεμύθεια και να διακρίνεται από υπευθυνότητα. 

Είναι απαραίτητο να αναπτύσσει συνεργασία με τους γονείς και να τους ενημερώνει 

με απόλυτη ειλικρίνεια για την εξέλιξη του παιδιού τους.  

 

Μεθοδολογία Παρέμβασης : Έντυπο Διδακτικής Αλληλεπίδρασης (ΕΔΑ) – 

Αυτοπαρατήρηση 

 Το Έντυπο Διδακτικής Αλληλεπίδρασης που αφορά την αυτοπαρατήρηση 

χρησιμοποιείται για να καταγράφονται οι αλληλεπιδραστικές σχέσεις και 

συμπεριφορές μεταξύ του ερευνητή – ειδικού παιδαγωγού και του μαθητή. Ο 

ερευνητής – ειδικός παιδαγωγός καταγράφει τόσο τη δική του συμπεριφορά όσο και 

του μαθητή κατά την αλληλεπιδραστική διαδικασία. Επίσης, ο ερευνητής μέσω της 

αυτοπαρατήρησης έχει τη δυνατότητα να κάνει τον προσωπικό του αναστοχασμό 

σχετικά με την αλληλεπιδραστική σχέση που ανέπτυξε με τον μαθητή και  κάνοντας 

την αυτοκριτική του να διορθώσει διδακτικές παρεμβάσεις που χρησιμοποίησε και 

δεν επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να οδηγηθεί σε πιο εύστοχες, τις 

οποίες θα σταθεροποιήσει.    

 

Μεθοδολογία παρέμβασης : Έντυπο Διδακτικής Αλληλεπίδρασης (ΕΔΑ) - 

Ετεροπαρατήρηση   

 Το Έντυπο Διδακτικής Αλληλεπίδρασης που αφορά την  ετεροπαρατήρηση 

χρησιμοποιείται για να καταγράφονται τα ακριβή λεγόμενα τόσο του ερευνητή – 

ειδικού παιδαγωγού όσο και του μαθητή. Μέσω της ετεροπαρατήρησης ο ερευνητής 

– ειδικός παιδαγωγός μπορεί να εξάγει συμπεράσματα που αναφέρονται στη 

συνολική εικόνα του μαθητή, στις προτιμήσεις αλλά και στις επικοινωνιακές του 

δεξιότητες. Επιπλέον, μέσω του εντύπου αυτού ο ειδικός παιδαγωγός είναι σε θέση 

να εντοπίζει στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό και την βελτίωση 

διδακτικών παρεμβάσεων.   
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Χωροταξική οργάνωση της τάξης 

 Η χωροταξική οργάνωση της τάξης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά, όταν 

αφορά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, όπου χρειάζονται την οργάνωση για να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Η σωστή οργάνωση της τάξης βοηθά 

στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. Επίσης, βοηθά στο να αναπτυχθούν 

αλληλεπιδραστικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών, και στην προκειμένη περίπτωση 

μεταξύ των μελών της ομάδας.   

 

Εικόνα 1 Σκαρίφημα : Φτιάχνοντας ένα κολλάζ 

 

Εικόνα 2 Σκαρίφημα : Τα μέλη της ομάδας κάθονται σε κύκλο 

Ε= Ερευνήτρια 

Θ= Θεραπεύτρια 

Β= Μελέτη Περίπτωσης 

Σ,Ε,Ν,Κ,Δ = Μέλη της ομάδας 
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Στα παραπάνω σκαριφήματα, αρχικά, μπορούμε να εστιάσουμε στον τρόπο με τον 

οποίο είναι διαμορφωμένη η αίθουσα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα παραβάν, το 

οποίο χωρίζει την αίθουσα. Από τη μια πλευρά υπάρχουν μαξιλάρες , όπου συνήθως 

διεξάγεται το συνεργατικό παιχνίδι στην αρχή της ομαδικής συνεδρίας, δίνοντας τη 

δυνατότητα στα μέλη να παίξουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Στην ίδια 

πλευρά υπάρχει μία ντουλάπα με υλικά που χρειάζονται τα παιδιά για να 

πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες τους. Στο εξώφυλλο της ντουλάπας υπάρχουν 

φωτογραφίες, οι οποίες οπτικοποιούν τα υλικά που βρίσκονται μέσα στη ντουλάπα. 

Αυτό είναι σημαντικό, καθώς μπορούν τα μέλη να βρουν αυτό που χρειάζονται μόνα 

τους και να λειτουργούν αυτόνομα στην τάξη.  

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν δύο τραπεζάκια, τα οποία ανάλογα με την 

δραστηριότητα μπαίνουν στη μέση ή στην άκρη της αίθουσας. Για παράδειγμα, όταν 

τα μέλη κληθούν να δημιουργήσουν ένα κολλάζ τα τραπεζάκια τοποθετούνται στη 

μέση, τα παιδιά κάθονται γύρω- γύρω και συνεργάζονται για να επιτευχθεί ο στόχος 

τους (βλ. εικόνα 1). Όταν, όμως, τα μέλη της ομάδας μιλούν για τα νέα της ημέρας ή 

τραγουδούν ή κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα κάθονται σε κύκλο (βλ. εικόνα 2), 

ώστε να έχουν επαφή μεταξύ τους. Σε αυτή την πλευρά παρατηρούμε ότι υπάρχει 

ένας πίνακας, ο οποίος έχει το οπτικοποιημένο πρόγραμμα των παιδιών για να το 

βλέπουν και να το ακολουθούν. Σε αυτό τον πίνακα υπάρχουν ακόμα οι ημέρες της 

εβδομάδας, οι μήνες, οι εποχές και οι ημερομηνίες του μήνα, καθώς και οι κανόνες 

της τάξης.  Επίσης, στην αίθουσα υπάρχει μία βιβλιοθήκη με διάφορα παιχνίδια και 

παιδαγωγικά υλικά.   

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε στα σκαριφήματα τις θέσεις των μελών της 

ομάδας. Συνήθως, δεν αλλάζουν θέσεις τα μέλη κι αυτό είναι μια ρουτίνα τόσο σε 

άτομα με αυτισμό, όσο και σε άτομα χωρίς αυτισμό. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις 

ρουτίνες μας και τις θέσεις μας μέσα σε μία ομάδα. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο Β. 

κάθεται δίπλα από τον Δ. και την Σ. στην εικόνα (1). Έχει αλληλεπίδραση κυρίως με 

τους διπλανούς του, καθώς συνεργάζονται πιο άμεσα λόγω εγγύτητας, όμως έχει 

αλληλεπίδραση και με τα υπόλοιπα μέλη. Ο Κ. και η Ν., επίσης, αλληλεπιδρούν 

συνεχώς μεταξύ τους , κάθονται δίπλα – δίπλα σε όλες τις δραστηριότητες. 

Στην εικόνα (2), όπου τα μέλη κάθονται σε κύκλο, παρατηρούμε ότι ο Β. 

βρίσκεται πάλι δίπλα από τον Δ. καθώς και η Ν. δίπλα από τον Κ. και η Σ. δίπλα από 
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την  Ε. Ακόμα και όταν διαμορφωθεί η αίθουσα, τα μέλη της παίρνουν τις ίδιες θέσεις 

και προτιμούν να αλληλεπιδρούν με τα ίδια άτομα. Η ερευνήτρια συνήθως κάθεται 

δίπλα από τον Β. για να μπορεί να τον παρατηρεί και να αλληλεπιδρά μαζί του. 

 

3.3 Ειδική Διδακτική  

Η διδακτική ως επιστήμη αποτελεί κλάδο της παιδαγωγικής και ασχολείται με τα 

προβλήματα της διδασκαλίας. Η ειδική διδακτική αποτελεί κλάδο της γενικής 

διδακτικής και ασχολείται με επιμέρους προβλήματα διδασκαλίας, τα οποία αφορούν 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες. Η δεύτερη  χρησιμοποιεί 

εξειδικευμένες έννοιες για να προσεγγίσει και να οργανώσει το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας για τους μαθητές με ΕΕΑ, δηλαδή μαθητές που έχουν σημαντικές 

δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, 

ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων  (Δροσινού, 2014). 

Σύμφωνα με την Δροσινού (2014), το Στοχευμένο, Ατομικό, Δομημένο, 

Ενταξιακό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) επιχειρεί να 

υποστηρίξει βιωματικά τα προβλήματα διδασκαλίας. Προσεγγίζει την διδασκαλία των 

μορφωτικών αγαθών και της σχολικής μάθησης και επιχειρεί να αναδείξει την 

κατάλληλη παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία, τα μοντέλα διδακτικών 

παρεμβάσεων, τις στρατηγικές διδασκαλίας για την διαχείριση προβλημάτων. 

 

Διαφοροποιημένη Διδακτική Διαδικασία – Σχέδιο δόμησης και βήματα διδακτικής 

παρέμβασης 

 Το σχέδιο δόμησης του προγράμματος διδακτικής παρέμβασης σχεδιάστηκε με 

βάση τις ανάγκες και τις αδυναμίες, αλλά και τις προτιμήσεις του μαθητή της μελέτης 

περίπτωσης. Όταν σχεδιάστηκε το πρόγραμμα ο μαθητής είχε απόκλιση δύο εξάμηνα 

κάτω από το ηλικιακό του επίπεδο στο πεδίο της συναισθηματικής οργάνωσης. Έτσι, 

οι δεξιότητες, οι οποίες στοχεύσαμε, ενέπιπταν στο πεδίο αυτό και ειδικότερα στη 

συνεργασία με τους άλλους. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν για την 

επίτευξη του στόχου ήταν μικρο- ομαδικές. Ο μαθητής τις πραγματοποιούσε είτε σε 

συνεργασία με την παιδαγωγό είτε με τα μέλη της ομάδας.  

 Ο διδακτικός στόχος ορίστηκε ως εξής: « Ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών σχέσεων 

του μαθητή μέσω μικρο-ομαδικών δραστηριοτήτων». Ο μεσοπρόθεσμος στόχος ήταν 
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«η Συνεργασία με Άλλους», ενώ ο μακροπρόθεσμος ήταν «η Συναισθηματική 

Οργάνωση».  

 Το χρονοδιάγραμμα της παρέμβασης ορίστηκε σε ένα διάστημα 5 εβδομάδων, με 

ημερομηνία έναρξης 27
η
 Φεβρουαρίου και λήξης 26

η
 Μαρτίου. Η εξατομικευμένη 

διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Κέντρου Ημέρας και 

ολοκληρώθηκε σε 5 βήματα. Κάθε εβδομάδα έλαβε χώρα ένα διδακτικό βήμα.  

Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα βήματα και τις 

διαφοροποιημένες ασκήσεις - δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν για την 

επίτευξη του, καθώς και τα παιδαγωγικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.   

  

1
ο 

βήμα (27- 02- 2015): Να συνεργάζεται με τη δασκάλα στην τάξη. Αυτό το διδακτικό 

βήμα υλοποιήθηκε κατά την ατομική συνεδρία, όπου η παιδαγωγός είχε άμεση 

συνεργασία και αλληλεπίδραση με τον μαθητή.  

Διαφοροποιημένες Ασκήσεις και Δραστηριότητες: Το επιτραπέζιο παιχνίδι 

«Ψαρέματα» χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου. Ο μαθητής 

στήνει το επιτραπέζιο. Παίρνει ένα καλάμι ο μαθητής και ένα η δασκάλα. Ο μαθητής 

χρησιμοποιεί το «αμπεμπαμπλόμ» για να δούμε ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Το 

ψάρεμα ξεκινά. Ψαρεύει μια ο ένας και μια ο άλλος. Επισημαίνει ο ένας στον άλλο 

πότε είναι η σειρά του, λέγοντας σειρά σου. Μέσω αυτής της δραστηριότητας ο 

μαθητής μαθαίνει την εναλλαγή σειράς καθώς και να περιμένει. Στο τέλος της 

δραστηριότητας ο μαθητής μετρά τα ψάρια.  

Παιδαγωγικό υλικό: επιτραπέζιο παιχνίδι.  

 

2
ο
 βήμα (02-03-2015): Να συνεργάζεται με την δασκάλα στην κουζίνα. Αυτή η 

διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε την ημέρα που ο μαθητής είχε ατομική 

συνεδρία. Μέσω αυτής της παρέμβασης στοχεύσαμε στην ανάπτυξη 

αλληλεπιδραστικής σχέσης και συνεργασίας με την δασκάλα.  

Διαφοροποιημένες Ασκήσεις και Δραστηριότητες: Χρησιμοποιήθηκε μία 

οπτικοποιημένη συνταγή για κουλουράκια. Ο μαθητής κοιτά στις εικόνες τα υλικά 

που χρειάζονται μαζί με τη δασκάλα. Βρίσκει όλα τα υλικά και εκτελούν βήμα – 

βήμα τη συνταγή. Υπάρχει συνεχής συνεργασία κατά την εκτέλεση της συνταγής. 

Μόλις τα κουλουράκια είναι έτοιμα, ακολουθεί πλύσιμο σκευών και τακτοποίηση 

τους.  
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Παιδαγωγικό υλικό: Οπτικοποιημένη συνταγή (βλ. παράρτημα). 

 

3
ο
 βήμα (12- 03-2015) : Να συνεργάζεται με ένα μέλος της ομάδας. Αυτή η διδακτική 

παρέμβαση υλοποιήθηκε την ώρα της ομαδικής συνεδρίας. Ο μαθητής συνεργάστηκε 

και ανέπτυξε αλληλεπιδραστικές σχέσεις με ένα άλλος μέλος της ομάδας. Εκτός από 

συνεργασία , επιδιώξαμε μέσω αυτής της παρέμβασης ο μαθητής να μάθει να 

περιμένει τη σειρά του και να κατανοεί την εναλλαγή σειράς.     

Διαφοροποιημένες Ασκήσεις και Δραστηριότητες: Για την υλοποίηση αυτού του 

διδακτικού βήματος χρησιμοποιήθηκε ένα παπουτσόκουτο, το οποίο είχαμε γεμίσει 

με ρύζι και μέσα είχαμε τοποθετήσει κομμάτια από παζλ. Σε αυτή τη δραστηριότητα, 

όπως προαναφέρθηκε συμμετείχε ο Β. και ένα μέλος από την ομάδα. 

Χρησιμοποιήθηκε ένα κέρμα για να δούμε ποιος θα ξεκινήσει πρώτος.  Όταν 

ορίστηκε ποιο μέλος θα ξεκινήσει πρώτο, τότε αυτό το μέλος έβαλε το χέρι του μέσα 

στο ρύζι και άρχισε να ψάχνει να βρει ένα κομμάτι του παζλ. Όταν το βρήκε, το 

τοποθέτησε στη θέση του. Την ίδια διαδικασία ακολούθησε και το άλλο μέλος. Αυτό 

συνεχίστηκε μία από το ένα μέλος και μία από το άλλο, εναλλάσσοντας σειρά, μέχρι 

την ολοκλήρωση του παζλ.   

Παιδαγωγικό υλικό: Παπουτσόκουτο και παζλ (βλ. παράρτημα). 

 

4
ο
 βήμα (19-03-2015) : Να συνεργάζεται με δύο μέλη της ομάδας. Αυτή η διδακτική 

παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της ομαδικής συνεδρίας. Μέσω 

αυτής της παρέμβασης επιδιώξαμε ο μαθητής  να συνεργάζεται με δύο άτομα 

ταυτόχρονα.  

Διαφοροποιημένες Ασκήσεις και Δραστηριότητες: Η δραστηριότητα αυτού του 

διδακτικού βήματος πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Κέντρου Ημέρας. Τα παιδιά  

κρατούσαν από τις άκρες ένα μεγάλο πανί-ύφασμα , στο οποίο ήταν τοποθετημένη 

μία μπάλα. Κουνούσαν το πανί σε διάφορες κατευθύνσεις, προσπαθώντας να μην 

τους πέσει η μπάλα.  

Παιδαγωγικό υλικό: Ύφασμα και μπάλα. 
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5
ο
 βήμα (26-03-2015): Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της ομάδας. Στο τελευταίο 

διδακτικό βήμα στόχος ήταν η συνεργασία όλων των μελών της ομάδας και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  

Διαφοροποιημένες Ασκήσεις και Δραστηριότητες: Για να υλοποιηθεί ο παραπάνω 

διδακτικός στόχος χρησιμοποιήθηκε το κολλάζ με θέμα την «Άνοιξη». Στην αρχή, 

υπήρξε συζήτηση με τα μέλη της ομάδας και ονομάσαμε τις εποχές. Στη συνέχεια, 

μιλήσαμε για την άνοιξη και είπαμε ότι είναι η εποχή που τα λουλούδια ανθίζουν. 

Μοιράστηκαν  λουλούδια σε όλα τα μέλη της ομάδας για να τα ζωγραφίσουν, να τα 

κόψουν και να τα κολλήσουν στο χαρτόνι. Επισημάνθηκε ότι χρειάζεται να βοηθήσει 

ο ένας τον άλλο για να έχουμε ένα ωραίο κολλάζ που θα διακοσμήσει την αίθουσα. 

Παιδαγωγικό υλικό: Χαρτόνι, ψαλίδι, μαρκαδόροι  

  

Η επιτυχία κάθε διδακτικού βήματος εξαρτήθηκε από την πολυπλοκότητα του και 

καθορίστηκε για κάθε βήμα ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ένα βήμα επιτυχημένο, εάν δεν είχε ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 50% του 

συνόλου του χωρίς βοήθεια. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε το έντυπο 

καθημερινής καταγραφής, καθώς και τα αξιολογητικά φύλλα για την κάθε 

δραστηριότητα.  

 Ως προς τις αμοιβές εκτός από τις λεκτικές «μπράβο», «πολύ καλή δουλειά», 

χρησιμοποιήθηκαν και υλικές, όπως παιχνίδι με την εργαλειοθήκη ή την πλαστελίνη 

βόλτα στην αυλή με το ποδήλατο ή να τραβάει φωτογραφίες με το tablet.   

 

3.4  Συνεντεύξεις 

Η συνέντευξη είναι μία διαπροσωπική συνάντηση και ένας  σκόπιμος διάλογος, 

κατά τον οποίο ο συνεντευξιαστής συγκεντρώνει πληροφορίες για τον 

συνεντευξιαζόμενο. Μας παρέχει τη δυνατότητα να πληροφορηθούμε για 

συμπεριφορές που είναι δύσκολο να παρατηρηθούν, επειδή εκδηλώνονται σε 

ακατάλληλες ώρες, συμβαίνουν σπάνια ή αφορούν λεπτά ζητήματα. Μέσω της 

συνέντευξης, επίσης, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε στάσεις, γνώμες, αντιλήψεις, 

οι οποίες είτε δεν εκδηλώνονται στη συμπεριφορά είτε εκφράζονται μέσα από ένα 

σύμπλεγμα συμπεριφορών που δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτές. Κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης μπορούμε να καταλάβουμε αν ο συνεντευξιαζόμενος έχει 
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αντιληφθεί πλήρως την ερώτηση και να αποφύγουμε παρερμηνείες που μπορούν να 

προκύψουν κατά τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου (Αβραμίδης & Καλύβα, 

2006, σ. 183-184).  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι ημι – δομημένες συνεντεύξεις για την 

αξιολόγηση των διδακτικών παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν. Τα άτομα που 

συμμετείχαν στις συνεντεύξεις είχαν άμεση σχέση με το μαθητή της μελέτης 

περίπτωσης. Συγκεκριμένα, οι συνεντεύξεις απαντήθηκαν από την διεπιστημονική 

ομάδα του Κέντρου Ημέρας: εργοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια, ψυχολόγο, 

κοινωνική λειτουργό, ειδικούς εκπαιδευτές/ παιδαγωγούς.  

Η ημι- δομημένη συνέντευξη επιλέχθηκε για να αποκτήσουμε μια λεπτομερή 

εικόνα για τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις απόψεις ενός ατόμου για ένα 

συγκεκριμένο θέμα. Σκοπός του ερευνητή είναι να αποφύγει να υποβάλλει στο 

συμμετέχοντα τις απαντήσεις και γι αυτό το λόγο χρησιμοποιείται η ημι - δομημένη 

ερευνητική συνέντευξη, η οποία δεν έχει αυστηρή δόμηση. Οι βασικές αρχές που 

ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια των ημι- δομημένων συνεντεύξεων ήταν η 

εδραίωση σχέσης με το άτομα που απάντησαν στις ερωτήσεις, η σειρά των 

ερωτήσεων δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η συζήτηση συμβάδιζε σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες του συνεντευξιαζόμενου (Αβραμίδης & Καλύβα, 

2006, σ. 198-199). 

Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων σχετίζονται άμεσα με τις τρεις ερευνητικές μας 

υποθέσεις. Θέλουμε μέσω των συνεντεύξεων να επιβεβαιώσουμε την 

αποτελεσματικότητα του ΣΑΔΕΠΕΑΕ  και τη συμβολή των ομάδων στην ανάπτυξη 

αλληλεπιδραστικών σχέσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 Οι ερωτήσεις που διαμορφώθηκαν για τις συνεντεύξεις είναι οι εξής: 

 Πιστεύετε ότι οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν το μαθητή με 

αυτισμό; 

 Θεωρείτε ότι οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν το μαθητή με 

αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό ; 
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 Είστε της άποψης ότι οι μικροομαδικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα 

σύμφωνα με το ΣΑΔΕΠΕΑΕ, υποστήριξαν αποτελεσματικά την εκπαίδευση 

παιδιού με Αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας ; 

 Ποιοι τομείς ενισχύθηκαν μέσα από το πρόγραμμα παρέμβασης 

ΣΑΔΕΠΕΑΕ; 

 

4. Εργαλεία Έρευνας: Περιγραφή Εργαλείων για τη Συλλογή 

Ποσοτικών Δεδομένων  

Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε την έννοια της πειραματικής έρευνας και θα 

εστιάσουμε στις 5 κοινωνικές ιστορίες που εφαρμόστηκαν στο μαθητή μόλις 

ολοκληρώθηκε η μικροομαδική διδακτική παρέμβαση, για να πραγματοποιηθεί το 

πείραμα της έρευνας μας και να γίνει η συλλογή των ποσοτικών δεδομένων. 

   

4.1 Πειραματική έρευνα – Κοινωνικές Ιστορίες  

Οι Αβραμίδης και Καλύβα (2006) αναφέρουν ότι το πείραμα είναι μία ποσοτική 

μέθοδος έρευνας που αποσκοπεί να αποδείξει μια σχέση αιτίας – αιτιατού ανάμεσα 

σε δύο μεταβλητές, της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης. Η πειραματική έρευνα 

είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να υποβάλλει σε έλεγχο υποθέσεις που αφορούν 

σχέσεις αιτίας και αιτιατού. Γι’ αυτό το λόγο πολλοί ερευνητές την θεωρούν ως την 

πιο έγκυρη προσέγγιση επίλυσης εκπαιδευτικών προβλημάτων. Υπάρχουν, όμως και 

κάποιοι ποιοτικοί ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πολλά εκπαιδευτικά 

προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω ενός πειράματος. Σε αυτό το σημείο 

αξίζει να σημειωθεί η πολυπλοκότητα του κόσμου και η δυσκολία της 

στοιχειοθέτησης σχέσεως αιτίας – αιτιατού σε κοινωνικά φαινόμενα. Η «λογική» των 

πειραμάτων είναι ο έλεγχος όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων (μεταβλητών) 

και η συστηματική διαφοροποίηση (ελεγχόμενη μεταβολή) μιας μεταβλητής με 

σκοπό την εξέταση της επίδρασής της σε μια άλλη.  Όσον αφορά το πείραμα, στον 

τομέα της ειδικής αγωγής, θα μπορούσε να εξετάσει την επίδραση μιας καινούριας 

διδακτικής μεθόδου ή ενός ενισχυτικού προγράμματος ή θεραπείας (Αβραμίδης & 

Καλύβα, 2006, σ. 153-156).  
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Στην παρούσα μελέτη για το πείραμα μας εφαρμόσαμε 5 κοινωνικές ιστορίες, οι 

οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Οι κοινωνικές ιστορίες, όπως 

προαναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, έχουν ως στόχο να αναπτύξουν και να 

υποστηρίξουν κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του 

αυτισμού, καθώς και να αντιμετωπίσουν συμβάντα που τους προκαλούν άγχος και 

σύγχυση. Σε όλες τις κοινωνικές μας ιστορίες χρησιμοποιήθηκαν μικρός αριθμός 

λέξεων και οπτικοποιημένοι διευκολυντές, οι οποίοι βοηθούν το μαθητή να τις 

κατανοήσει καλύτερα. 

 

Πρώτο Πείραμα (23-04-2015) 

Η πρώτη διαφοροποιημένη κοινωνική ιστορία που εφαρμόστηκε στο μαθητή μετά 

την ολοκλήρωση της μικρο -ομαδικής διδακτικής παρέμβασης ονομάζεται « Οι 

κανόνες της τάξης». Ο Β. είναι παρορμητικός, σηκώνεται συνεχώς από την καρέκλα 

του, βγάζει ήχους και δεν περιμένει τη σειρά του. Γι’ αυτό η κοινωνική ιστορία που 

δημιουργήσαμε περιλαμβάνει τρείς κανόνες : κάθομαι στην καρέκλα μου, κάνω 

ησυχία και περιμένω. Στην κοινωνική ιστορία, χρησιμοποιήθηκαν 18 λέξεις και 6 

οπτικοποιημένοι διευκολυντές. Όταν εφαρμόστηκε η κοινωνική ιστορία, ο μαθητής 

κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης για να διαπιστώσουμε, αν έχει 

αφομοιώσει τους κανόνες της τάξης. Υπήρχαν τρεις απαντήσεις στην κάθε ερώτηση. 

Οι απαντήσεις ήταν οπτικοποιημένες  για να διευκολυνθεί ο μαθητής (βλ. 

παράρτημα).   

 

Δεύτερο Πείραμα ( 30/04/2015) 

 Η δεύτερη διαφοροποιημένη κοινωνική ιστορία που εφαρμόσαμε στο μαθητή, 

ονομάζεται « Όταν Θυμώνω». Ο Β. θυμώνει αρκετές φορές και δεν μπορεί να ελέγξει 

το θυμό του. Συνήθως, θυμώνει όταν γίνεται κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα του ή αν 

κάποιος διακόψει τη ρουτίνα του ή αν δεν μπορεί να τα καταφέρει σε μια ατομική ή 

ομαδική δραστηριότητα. Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήσαμε μία κοινωνική ιστορία, η 

οποία προτείνει κάποιους τρόπους, ώστε να ελέγχει το θυμό του και να ηρεμεί. Ο 

κάθε άνθρωπος ηρεμεί με διαφορετικό τρόπο, έτσι έπρεπε να βρούμε ποιοι τρόποι 

ηρεμούν το συγκεκριμένο μαθητή. Οι τρόποι αυτοί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια 
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της παρατήρησης του και της παρέμβασης. Η κοινωνική ιστορία λέει: «όταν θυμώνω 

μπορώ να πάρω τρεις ανάσες, να μετρήσω μέχρι το δέκα, να μείνω λίγο μόνος. Όταν 

κάνω κάποιο από αυτά είμαι ήρεμος και χαρούμενος». Γι’ αυτή την κοινωνική 

ιστορία χρησιμοποιήθηκαν 25 λέξεις και 5 οπτικοποιημένοι διευκολυντές. Στο τέλος 

της κοινωνικής ιστορίας, ο μαθητής απάντησε σε τρεις ερωτήσεις κατανόησης, των 

οποίων οι απαντήσεις ήταν οπτικοποιημένες (βλ. παράρτημα).    

 

Τρίτο Πείραμα (07-05-2015) 

 Η τρίτη διαφοροποιημένη κοινωνική ιστορία που εφαρμόστηκε στο μαθητή 

ονομάζεται « Κάνω Ησυχία ». Κάποιες φορές, ο Β. είναι ανήσυχος και φωνάζει και 

με αυτό τον τρόπο ενοχλεί τα άλλα μέλη της ομάδας . Γι’ αυτό το λόγο 

δημιουργήθηκε αυτή η κοινωνική ιστορία, η οποία επισημαίνει στο μαθητή πότε 

πρέπει να κάνει ησυχία και ποια είναι τα συναισθήματα της δασκάλας και των άλλων 

μελών της ομάδας, όταν κάνει ησυχία. Συγκεκριμένα, η κοινωνική ιστορία λέει: 

«Κάνω ησυχία, όταν είμαι στην τάξη. Κάνω ησυχία, όταν γράφω. Όταν κάνω ησυχία, 

οι συμμαθητές μου μπορούν να ακούσουν τη δασκάλα. Όταν κάνω ησυχία, η 

δασκάλα και οι συμμαθητές μου είναι χαρούμενοι.». Γι’ αυτή την κοινωνική ιστορία 

χρησιμοποιήθηκαν 32 λέξεις και 12 οπτικοποιημένοι διευκολυντές. Όταν 

ολοκληρώθηκε η κοινωνική ιστορία, ο μαθητής κλήθηκε να απαντήσει σε τρεις 

ερωτήσεις κατανόησης, των οποίων οι απαντήσεις ήταν οπτικοποιημένες (βλ. 

παράρτημα).     

 

Τέταρτο Πείραμα (13-05-2015) 

 Η τέταρτη διαφοροποιημένη κοινωνική ιστορία που εφαρμόσαμε στο μαθητή 

ονομάζεται «Κερδίζω - Χάνω  ». Ο Β., συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες και 

παιχνίδια τόσο στο Κέντρο Ημέρας όσο και στο σχολείο, οπότε καλό είναι να 

γνωρίζει πως πρέπει να αντιδρά, όταν κερδίζει ή τον χάνει σε ένα παιχνίδι. 

Συγκεκριμένα, η κοινωνική ιστορία λέει: « Με λένε Β. και μου αρέσει να παίζω με 

άλλα παιδιά. Αν κερδίσω, λέω: «Ζήτω !». Αν χάσω, λέω: «Δεν πειράζει !» και είμαι 

ήσυχος. Αυτό θα κάνει έμενα και τους φίλους μου χαρούμενους.». Αυτή η κοινωνική 

ιστορία αποτελείται από 32 λέξεις και 8 οπτικοποιημένους διευκολυντές. 
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Χρησιμοποιήθηκε και φωτογραφία του μαθητή ως οπτκοποιημένος διευκολυντής. Η 

χρήση φωτογραφιών του ίδιου του μαθητή να εκτελεί κάποια δραστηριότητα ή να 

φαίνεται το συναίσθημα του ή ο χώρος που πραγματοποιείται η δραστηριότητα (π.χ 

αίθουσα ομαδικής συνεδρίας) βοηθά ακόμα περισσότερο τον μαθητή να κατανοήσει 

την κοινωνική ιστορία. Όταν ολοκληρώθηκε η κοινωνική ιστορία, ακολούθησαν τρεις 

ερωτήσεις κατανόησης, των οποίων οι απαντήσεις συμβολίζονταν με εικόνες (βλ. 

παράρτημα).           

 

Πέμπτο πείραμα (14-05-2015) 

 Η πέμπτη και τελευταία διαφοροποιημένη κοινωνική ιστορία που εφαρμόστηκε 

στο μαθητή ονομάζεται « Περιμένω τη Σειρά μου ». Ο Β. είναι, πολλές φορές, 

ανυπόμονος, όταν θέλει να παίξει με ένα παιχνίδι που το έχει κάποιο άλλο παιδί. Γι’ 

αυτό το λόγο δημιουργήθηκε αυτή η κοινωνική ιστορία, μέσω της οποίας ο μαθητής 

μας μαθαίνει να περιμένει τη σειρά του. Συγκεκριμένα, η κοινωνική ιστορία λέει: 

«Μερικές φορές βλέπω ένα παιχνίδι που θέλω. Αλλά κάποιος άλλος παίζει με αυτό. 

Ρωτάω: Μου το δίνεις; Αν μου το δώσει. Τότε είναι η σειρά μου. Σειρά σου. Σειρά 

μου. Έτσι περιμένουμε τη σειρά μας. ». Αυτή η κοινωνική ιστορία αποτελείται από 

35 λέξεις και 8 οπτικοποιημένους διευκολυντές. Στο τέλος της κοινωνικής ιστορίας 

τέθηκαν στο μαθητή δύο ερωτήσεις κατανόησης, των οποίων οι απαντήσεις 

συμβολίζονταν με εικόνες (βλ. παράρτημα).     

 

5. Πορεία Έρευνας  

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιήθηκε από το Νοέμβριο 2014 - Μάιο 2015 στο 

Κέντρο Ημέρας με φυσική παρουσία δύο φορές την εβδομάδα όπου διεξήχθησαν 

παρατήρηση και παρέμβαση στο παιδί με ΔΑΔ-ΦΑ. Στο πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης 

εφαρμόσαμε το ΣΑΔΕΠΕΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα της αρχικής, ενδιάμεσης και 

τελικής παρατήρησης, η δόμηση του οποίου αποτελείται από πέντε φάσεις.  Η πρώτη 

φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ περιλάμβανε την καταγραφή του ατομικού, σχολικού και 

οικογενειακού ιστορικού του μαθητή, καθώς και την διάγνωση του μαθητή από τον 

φορέα. Στη δεύτερη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ πραγματοποιήθηκε η Άτυπη 

Παιδαγωγική Αξιολόγηση (ΑΠΑ), η οποία περιλαμβάνει τις αρχικές ΑΠΑ (22-12-
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2014), τις ενδιάμεσες ΑΠΑ (16-02-15) και τις τελικές ΑΠΑ (16-04-15). Σε κάθε 

άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση σημειώνονταν οι αποκλίσεις εξαμήνων που 

βρισκόταν ο μαθητής σε σχέση με το ηλικιακό του επίπεδο. Η δεύτερη φάση 

επισημαίνει στην  ουσία τις αδυναμίες του μαθητή και σε ποιους τομείς χρειάζεται 

βελτίωση. Στη  τρίτη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ σχεδιάστηκε το διδακτικό πρόγραμμα 

μετά την ολοκλήρωση των παρατηρήσεων. Αυτή περιλάμβανε το διδακτικό στόχο 

που είχε οριστεί, οργανώνοντας το εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο πρόγραμμα. Στη 

τέταρτη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι 

διαφοροποιημένες δραστηριότητες για την επίτευξη του διδακτικού στόχου, 

προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες του μαθητή μελέτης περίπτωσης. Τέλος, στην 

πέμπτη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ αξιολογήθηκαν οι διδακτικές παρεμβάσεις και 

μετρήθηκαν τα επίπεδα αυτονομίας μέσα στην ομάδα.  

Για μια ολόπλευρη προσέγγιση της περίπτωσης διενεργήθηκαν συνεντεύξεις, οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Κέντρου Ημέρας και συμπληρώθηκαν, 

όπως προαναφέρθηκε, από τη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε το πείραμα, για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων. Έτσι, η 

έρευνα μας είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς ακολούθησε ένα μεικτό ερευνητικό σχέδιο 

με ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.     

 

6. Περιορισμοί Έρευνας  

 Η παρούσα έρευνα ταυτοποιείται με τη χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης 

στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

με τη συμμετοχική παρατήρηση του μαθητή της μελέτης περίπτωσης με ενδιαφέρον 

και σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους. Στην έρευνα μας τηρήθηκε η 

εχεμύθεια που είναι μία βασική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται από τους ερευνητές 

για να προστατεύσουν τους συμμετέχοντες ( Αβραμίδης και Καλύβα, 2006, σ. 116)  

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πραγματοποιήθηκε προφορική και γραπτή 

συμφωνία με τους συμμετέχοντες (υπεύθυνη δήλωση γονέα και έγγραφα πρακτικής 

άσκησης), όπου διευκρινίζονταν η φύση της έρευνας. Όλη αυτή η διαδικασία 

λειτούργησε περιοριστικά  για την έρευνα μας, καθώς χρειάστηκε χρόνος για να 

ολοκληρωθεί.  
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 Άλλος ένα περιορισμός στην έρευνα μας είναι ότι το Κέντρο Ημέρας αποτελεί 

κλειστή δομή και τα άτομα που απαρτίζουν τη διεπιστημονική ομάδα, ενώ έχουν 

γνώσεις και είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν ταυτόχρονα είναι επιφυλακτικοί και 

πρέπει να κερδίσεις την απόλυτη εμπιστοσύνη τους. Είναι και αυτή μία χρονοβόρα 

διαδικασία, όταν ο χρόνος σου είναι περιορισμένος λόγω ταύτισης της έρευνας με την  

πρακτική άσκηση.  

 Ως περιορισμό στην έρευνα μας μπορούμε να θεωρήσουμε, επίσης, το γεγονός, 

ότι η ερευνήτρια βρισκόταν στο χώρο της έρευνας με φυσική παρουσία δύο φορές 

την εβδομάδα. Αυτό γινόταν, είτε επειδή ο μαθητής επισκεπτόταν δύο φορές 

εβδομαδιαίως το Κέντρο, είτε επειδή πραγματοποιούσαν και άλλα άτομα πρακτική 

άσκηση ή εθελοντισμό και δεν επιτρεπόταν να είμαστε πολλά άτομα την ίδια ώρα. Η 

πολυκοσμία σε ένα Κέντρο Ημέρας που αφορά παιδιά με αυτισμό μπορεί να 

προκαλέσει αναστάτωση και αποδιοργάνωση. Αυτό είχε, όμως, ως αποτέλεσμα το 

διδακτικό πρόγραμμα να είναι μικρής διάρκειας και με λίγες δραστηριότητες.  

 Τέλος, ο πιο σημαντικός περιορισμός αφορά τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων. 

Η ερευνήτρια δεν είχε τη δυνατότητα συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, καθώς η 

διεπιστημονική ομάδα αποτελείτο από έξι ειδικούς και προτιμήθηκε η συνέντευξη, 

επειδή θεωρείται πιο κατάλληλη ερευνητική μέθοδος, όταν το δείγμα είναι 

περιορισμένο σε αριθμό.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Μετά την εμπεριστατωμένη μελέτη των ερευνητικών δεδομένων που προήλθαν 

από την παρατήρηση των μεταβολών στις Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων 

(ΛΕΒΔ) Μαθησιακής Ετοιμότητας, ΠΑΠΕΑ, Γενικών Μαθησιακών Δυσκολιών και 

Τριαδικού Φάσματος σχετικά με την πρόοδο και την εξέλιξη του μαθητή της μελέτης 

περίπτωσης καταλήξαμε στα αποτελέσματα. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στα 

αποτελέσματα έπαιξαν οι απαντήσεις των συνεντεύξεων. Τέλος, σημαντική ήταν και 

η συμβολή του πειράματος – κοινωνικές ιστορίες , όσον αφορά τον καθορισμό των 

αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με αυτά αποδεικνύονται οι τρεις ερευνητικές υποθέσεις.  

 

1. Πρώτη Ερευνητική Υπόθεση: Οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές 

σχέσεις ωφελούν τον μαθητή με Αυτισμό 

 Η πρώτη ερευνητική υπόθεση «Οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν 

τον μαθητή με αυτισμό», αποδεικνύεται πλήρως. Παρατηρούμε πως ο μαθητής μέσω 

των ομαδικών αλληλεπιδραστικών σχέσεων που αναπτύσσει με τα άλλα μέλη της 

ομάδας ωφελείται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Αυτό διαπιστώνεται με 

ποσοτικά δεδομένα μέσω πειράματος – κοινωνικών ιστοριών, με ποιοτικά δεδομένα 

μέσω των συνεντεύξεων και μέσω βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης.  

Ποσοτικά Δεδομένα 

Τα ποσοτικά ευρήματα βασίζονται στις κοινωνικές ιστορίες που αφορούν κυρίως 

συμπεριφορές, οι οποίες βοηθούν τον μαθητή να συνυπάρχει και να συνεργάζεται με 

άλλους. Η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου διδακτικού προγράμματος 

παρατίθενται στον πίνακα (1) και έρχονται να επιβεβαιώσουν και τα αποτελέσματα 

της πειραματικής επαλήθευσης του διδακτικού στόχου «να συνεργάζεται με τους 

άλλους».  

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 5 κοινωνικές ιστορίες που δόθηκαν στον μαθητή. 

Ο τίτλος της πρώτης κοινωνικής ιστορίας είναι «οι κανόνες της τάξης», αποτελείται 
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από 18 λέξεις και 6 οπτικοποιημένους διευκολυντές. Ο μαθητής στην πρώτη 

κοινωνική ιστορία απάντησε σωστά και στις 3 ερωτήσεις κατανόησης. Φαίνεται πως 

κατανόησε τους κανόνες της τάξης.   

Ο τίτλος της δεύτερης κοινωνικής ιστορίας είναι « όταν θυμώνω», αποτελείται 

από 25 λέξεις και 5 οπτικοποιημένους διευκολυντές. Ο μαθητής στη δεύτερη 

κοινωνική ιστορία απάντησε σωστά και στις 3 ερωτήσεις κατανόησης. Δείχνει να 

κατανόησε τους τρόπους, με τους οποίους μπορεί να διαχειρίζεται το θυμό του.  

Ο τίτλος της τρίτης κοινωνικής ιστορίας είναι «κάνω ησυχία», αποτελείται από 32 

λέξεις και 12 οπτικοποιημένους διευκολυντές. Ο μαθητής στην τρίτη κοινωνική 

ιστορία απάντησε και στις 3 ερωτήσεις κατανόησης σωστά. Του έγινε αντιληπτό πότε 

πρέπει να κάνει ησυχία και ποια είναι τα συναισθήματα των συμμαθητών του και της 

δασκάλας του , όταν κάνει ησυχία. 

 Ο τίτλος της τέταρτης κοινωνικής ιστορίας είναι «κερδίζω – χάνω», αποτελείται 

από 32 λέξεις και 8 οπτικοποιημένους διευκολυντές. Ο μαθητής στην τέταρτη 

κοινωνική ιστορία απάντησε σωστά στις 2 από τις 3 ερωτήσεις κατανόησης. Μέσω 

αυτής της κοινωνικής ιστορίας έμαθε πώς να διαχειρίζεται τη νίκη και την ήττα.  

Ο τίτλος της πέμπτης και τελευταίας κοινωνικής ιστορίας είναι «περιμένω τη 

σειρά μου», αποτελείται από 35 λέξεις και 8 οπτικοποιημένους διευκολυντές. Ο 

μαθητής στην πέμπτη κοινωνική ιστορία απάντησε σωστά και στις 2 ερωτήσεις 

κατανόησης. Αντιλήφθηκε πότε και με ποιο τρόπο πρέπει να περιμένει τη σειρά του.   

Συμπερασματικά, μπορούμε να επισημάνουμε πως ο μαθητής ολοκλήρωσε με 

επιτυχία την πειραματική διαδικασία, κατανοώντας πλήρως το περιεχόμενο των πέντε 

(5) κοινωνικών ιστοριών με τις ορθές απαντήσεις στο μεγαλύτερο μέρος των 

ερωτήσεων κατανόησης που του ζητήθηκαν. 
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Πίνακας 1 Διδακτικές διαφοροποιήσεις και Κοινωνικές Ιστορίες με έμφαση τις μικροομαδικές 

αλληλεπιδραστικές σχέσεις 

 

 

Ποιοτικά Δεδομένα - Συνεντεύξεις 

Στην πρώτη ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν και οι απαντήσεις των 6 ημι- 

δομημένων συνεντεύξεων. Οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν οι δύο ειδικοί εκπαιδευτές/ 

παιδαγωγοί, η ψυχολόγος, η κοινωνική λειτουργός, η εργοθεραπεύτρια και η 

λογοθεραπεύτρια του Κέντρου Ημέρας. Ο καθένας από την πλευρά του έδωσε 

σημαντικές πληροφορίες που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έρευνα και έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, ο πρώτος 

θεματικός άξονας διερεύνησε την πρώτη ερευνητική μας υπόθεση.  

1
ος

  θεματικός άξονας : Πιστεύετε ότι οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις 

ωφελούν το μαθητή με αυτισμό; 

Θεραπευτής (1) : « Οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις βοηθούν το μαθητή 

με αυτισμό. Η ομάδα δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή με αυτισμό να αναπτύσσει 

σχέσεις με άλλα άτομα, πράγμα που είναι δύσκολο για ένα παιδί με αυτισμό».  
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Θεραπευτής (2) : «Μέσα σε μια ομάδα αναπτύσσονται αλληλεπιδραστικές 

σχέσεις, οι οποίες ωφελούν τον μαθητή με αυτισμό. Ένας μαθητής με αυτισμό μπορεί 

να βελτιωθεί σε πολλούς τομείς λόγω της συμμετοχής του στην ομάδα. Τέτοιοι τομείς 

είναι ο προφορικός λόγος και οι νοητικές ικανότητες». 

Θεραπευτής (3) : « Ναι, πιστεύω πως οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις 

ωφελούν το μαθητή με αυτισμό. Η ομάδα προσφέρει πολλά σε ένα παιδί που έχει 

αυτισμό και το βοηθά ειδικά στο να μάθει να συνυπάρχει με άλλα άτομα, καθώς και 

να επικοινωνεί μαζί τους».  

Θεραπευτής (4) : « Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ένας μαθητής με αυτισμό 

ωφελείται από τις ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις. Έχω μάθει να δουλεύω με 

ομάδες τα παιδιά με αυτισμό και τις περισσότερες φορές να πραγματοποιούνται οι 

στόχοι που έχουν τεθεί στην ομάδα και να παρατηρείται βελτίωση σε επικοινωνιακό, 

γνωστικό και νοητικό επίπεδο».    

Θεραπευτής (5) : « Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές 

σχέσεις ωφελούν τον μαθητή με αυτισμό. Μέσα από την ομάδα ένας μαθητής μπορεί 

να βελτιωθεί σε πολλούς τομείς. Θα σταθώ, κυρίως, στις βελτιώσεις που 

πραγματοποιούνται στους τομείς της ψυχοκινητικότητας και των κοινωνικών 

δεξιοτήτων.   

Θεραπευτής (6) : « Σίγουρα, οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν τον 

μαθητή με αυτισμό. Θεωρώ, μάλιστα, ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

επικοινωνίας και  λόγου. Γι’ αυτό, εκτός από ατομικές συνεδρίες, δουλεύω και σε 

ομαδικές. Πάντα, όμως, εξαρτάται και από την λειτουργικότητα του παιδιού αν 

μπορεί να δουλευτεί σε μια ομάδα ή όχι». 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι φανερή η συμφωνία. Πιστεύουν πως 

οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν τον μαθητή με αυτισμό και έτσι 

επαληθεύεται η ερευνητική μας υπόθεση.   

Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Με τα ευρήματα της πρώτης υπόθεσης έρχονται να συμφωνήσουν και οι 

ερευνητές Soro, Graziano και Barisone (2015), οι οποίοι υποστηρίζουν πως η ομάδα 

είναι ένα σύνολο ατόμων που συνυπάρχουν για κάποιο διάστημα και αλληλεπιδρούν 
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μεταξύ τους. Τονίζουν, μάλιστα, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι ομάδες στην ειδική 

αγωγή και εκπαίδευση.   

 

2. Δεύτερη Ερευνητική Υπόθεση: Οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές 

σχέσεις ωφελούν τον μαθητή με Αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας 

Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση «Οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις 

ωφελούν τον μαθητή με αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με 

αυτισμό», αποδεικνύεται πλήρως. Παρατηρούμε πως ο μαθητής μέσω των ομαδικών 

αλληλεπιδραστικών σχέσεων που αναπτύσσει με τα άλλα μέλη της ομάδας στο 

Κέντρο Ημέρας ωφελείται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Αυτό διαπιστώνεται 

με ποιοτικά δεδομένα μέσω των ΛΕΒΔ και  μέσω συνεντεύξεων. 

Ποιοτικά Δεδομένα 

 Στα ποιοτικά ευρήματα σύμφωνα με τη μεθοδολογία παρατήρησης σημειώθηκαν 

μεταβολές που δείχνουν ότι οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις είναι ωφέλιμες 

για τον μαθητή με αυτισμό. Αυτές οι μεταβολές παρουσιάζονται στα διαγράμματα 

της Μαθησιακής Ετοιμότητας και του ΠΑΠΕΑ.  

 Στα παρακάτω διαγράμματα καταγράφονται οι αρχικές άτυπες παιδαγωγικές 

αξιολογήσεις (μπλε γραμμή), οι ενδιάμεσες (πράσινη γραμμή) και οι τελικές (κόκκινη 

γραμμή). Παρατηρήθηκαν οι αποκλίσεις από τη γραμμή βάσης και σχολιάστηκαν οι 

μεταβολές του μαθητή σε κάθε τομέα. 
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Γραμμή Μαθησιακής Ετοιμότητας στις αναπτυξιακές περιοχές – ΛΕΒΔ 

 

Πίνακας 2  Μεταβολές στη γραμμή Μαθησιακής Ετοιμότητας λόγω των ομαδικών 

αλληλεπιδραστικών σχέσεων 

  

Στον τομέα του προφορικού λόγου και συγκεκριμένα στην «ακρόαση», ο μαθητής 

στην αρχική αξιολόγηση μπορούσε να ακροάται και να αναγνωρίζει ήχους που 

παράγονται από το σώμα, από διάφορα αντικείμενα και συσκευές. Επίσης, μπορούσε 

να διακρίνει ήχους (π. χ καιρικών φαινομένων), να μιμείται ήχους (π. χ ζώων) και να 

αναγνωρίζει και να παράγει ήχους μουσικών οργάνων. Μπορούσε, ακόμα να 

ακροάται και να επαναλαμβάνει ρυθμικά το όνομα του, καθώς και να ακούει και να 

ανταποκρίνεται σε εντολές. Δεν υπήρχε απόκλιση από τη γραμμή βάσης, όπου 

παρέμεινε σταθερή στην ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Όσον αφορά τη 

«συμμετοχή στο διάλογο», ο μαθητής δε λέει τα ονόματα των συμμαθητών του, 

ονομάζει όμως κάποια αντικείμενα και κάποια μέσα συγκοινωνίας. Απαντά άμεσα, 

όταν τον ρωτάς κάτι, αλλά μόνο με εικόνες. Επίσης, δεν απευθύνει το λόγο στους 

συμμαθητές του, όταν παίζουν κάποιο παιχνίδι και χρησιμοποιεί κυρίως τη μη 
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λεκτική επικοινωνία. Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα (1), η «συμμετοχή στο 

διάλογο» στην αρχική και στην ενδιάμεση αξιολόγηση βρίσκεται 3 εξάμηνα κάτω 

από τη γραμμή βάσης, ενώ στην τελική αξιολόγηση παρατηρούμε ότι έχει σημειωθεί 

βελτίωση κατά ένα εξάμηνο. Η «έκφραση με σαφήνεια» σημειώνεται 4 εξάμηνα 

κάτω από τη γραμμή βάσης στην αρχική και ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ στην τελική 

λόγω βελτίωσης, σημειώνεται 3 εξάμηνα κάτω από το ηλικιακό του επίπεδο. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις έχουν βοηθήσει 

στη βελτίωση του προφορικού λόγου.  

 Στον τομέα της ψυχοκινητικότητας και ειδικά στην «αδρή και λεπτή 

κινητικότητα» φαίνεται μέσω της αξιολόγησης πως ο μαθητής βρίσκεται σε 

φυσιολογικό επίπεδο για την ηλικία του. Είναι ικανός να αυτοεξυπηρετείται, να 

φροντίζει την ατομική του υγιεινή και να καθαρίζει αντικείμενα που χρησιμοποιεί. 

Επίσης, εκτελεί με ευκολία αδρές και λεπτές κινήσεις, αλλά και συντονισμένες. 

Συγκεκριμένα, τρέχει, ισορροπεί, κόβει με ψαλίδι, ανοιγοκλείνει συρτάρια, 

ξεφυλλίζει βιβλία, τακτοποιεί τα πράγματα στην τάξη του και πιάνει αντικείμενα με 

ακρίβεια. Όσον αφορά τον «προσανατολισμό στον χώρο», ο μαθητής βρίσκεται ένα 

εξάμηνο κάτω από το ηλικιακό του επίπεδο από την αρχική αξιολόγηση μέχρι την 

τελική. Ο «ρυθμός και ο χρόνος» στην αρχική και στην ενδιάμεση αξιολόγηση 

βρίσκονται τρία εξάμηνα κάτω από τη γραμμή βάσης, ενώ στην τελική αξιολόγηση 

φαίνεται πως έχει βελτιωθεί κατά ένα εξάμηνο. Τέλος, παρατηρούμε πως η 

πλευρίωση βρίσκεται ένα εξάμηνο κάτω από τη γραμμή βάσης κατά την αρχική και 

ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ στην τελική αξιολόγηση ανέρχεται ένα εξάμηνο και 

φτάνει σε φυσιολογικό επίπεδο για την ηλικία του. Μπορούμε να επισημάνουμε, 

λοιπόν, ότι στον τομέα της Ψυχοκινητικότητας σημειώθηκε βελτίωση λόγω των 

ομαδικών αλληλεπιδραστικών σχέσεων.          

 Στον τομέα των νοητικών ικανοτήτων και συγκεκριμένα στην «οπτική μνήμη» 

παρατηρούμε ότι η απόκλιση εντοπίζεται ένα εξάμηνο κάτω από τη γραμμή βάσης 

από την αρχική αξιολόγηση ως την τελική. Ο μαθητής θυμάται ονόματα οικείων 

προσώπων (γονιών , αδελφού, παππούδων), θυμάται ένα με δύο αντικείμενα που είδε 

και λέει μέχρι τρία χρώματα που απεικονίζονται στις κάρτες και δείχνει αντικείμενα 

με το ίδιο χρώμα. Στην «ακουστική μνήμη» βρίσκεται 3 εξάμηνα κάτω το ηλικιακό 

του επίπεδο και δεν παρατηρείται καμία βελτίωση από την αρχική αξιολόγηση μέχρι 

την τελική. Δυσκολεύεται να βάλει σε σειρά κάρτες από ένα παραμύθι που άκουσε, 
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μπορεί όμως να διακρίνει αν τραγουδά η δασκάλα ή το tablet. Η «λειτουργική 

μνήμη» σημειώνεται δύο εξάμηνα κάτω από τη γραμμή βάσης. Δεν παρατηρείται 

βελτίωση από την αρχική αξιολόγηση ως την τελική. Ο μαθητής αναγνωρίζει και λέει 

το όνομα του, ονομάζει αντικείμενα με βοήθεια, γνωρίζει το όνομα της πόλης που 

μένει ( Καλαμάτα) και γνωρίζει τις έννοιες λίγα -πολλά, πάνω- κάτω, μέσα- έξω. 

Όσον αφορά τη «συγκέντρωση προσοχής» εντοπίζεται δύο εξάμηνα κάτω από τη 

γραμμή βάσης κατά την αρχική και ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ παρατηρείται 

βελτίωση κατά ένα εξάμηνο στην τελική αξιολόγηση. Μπορούμε να επισημάνουμε 

πως η βελτίωση αυτή οφείλεται στις ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις, επειδή οι 

ομαδικές δραστηριότητες για να επιτευχθούν, απαιτούν συγκέντρωση από τα μέλη 

τους.  Στη «λογικομαθηματική σκέψη» και στους «συλλογισμούς», ο μαθητής 

βρίσκεται  ένα εξάμηνο κάτω από το ηλικιακό του επίπεδο κατά την αρχική, την 

ενδιάμεση και την τελική αξιολόγηση. Ο μαθητής ταξινομεί αντικείμενα, παιχνίδια 

και γεωμετρικά σχήματα με κριτήριο το είδος, το χρώμα και το μέγεθος. Επίσης, στις 

αντιστοιχίες ανταποκρίνεται με ευκολία. Δεν μπορεί όμως να αντιληφθεί την έννοια 

της μάζας και του βάρους. Βάζει σε λογική σειρά εικόνες που βλέπει, για παράδειγμα 

από ένα παραμύθι και κατανοεί ημιτελή ζωγραφικά σχήματα.  

 Στον τομέα της συναισθηματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα στο 

«αυτοσυναίσθημα» ο μαθητής εντοπίζεται δύο εξάμηνα κάτω από τη γραμμή βάσης 

από την αρχική έως την τελική αξιολόγηση. Μπορούμε να επισημάνουμε ότι 

αναγνωρίζει τις δυσκολίες του και ζητά βοήθεια. Δεν αποδέχεται όμως την αποτυχία, 

θυμώνει, όταν χάνει. Από την άλλη είναι ιδιαίτερα χαρούμενος, όταν κερδίζει σε ένα 

παιχνίδι. Το «αυτοσυναίσθημα» ενός παιδιού με αυτισμό μπορεί να βελτιωθεί μέσω 

των ομαδικών αλληλεπιδραστικών σχέσεων, καθώς η ομάδα δίνει τη δυνατότητα 

διαχείρισης συναισθημάτων (χαράς, λύπης, θυμού). Όσον αφορά το «ενδιαφέρον για 

μάθηση» βλέπουμε ότι βρίσκεται ένα εξάμηνο κάτω από το ηλικιακό επίπεδο του 

μαθητή. Ενδιαφέρεται για μάθηση, γνωρίζει αρκετά ζώα και φυτά. Επίσης, φροντίζει 

το περιβάλλον, χρησιμοποιεί το καλαθάκι αχρήστων στην τάξη και την τουαλέτα. 

Τέλος, στη «συνεργασία με άλλους», που έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και το 

έχουμε θέση ως διδακτικό στόχο, παρατηρούμε ότι ο μαθητής βρίσκεται δύο εξάμηνα 

κάτω από τη γραμμή βάσης κατά την αρχική και ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ στην 

τελική αξιολόγηση σημειώνεται βελτίωση κατά ένα εξάμηνο. Οι ομαδικές 
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αλληλεπιδραστικές σχέσεις βοηθούν στην ανάπτυξη συνεργασίας με τους άλλους, 

όπως φαίνεται από τον πίνακα (2).  

 

Γραμμή Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) 

 

Πίνακας 3 Μεταβολές στη γραμμή ΠΑΠΕΑ λόγω των ομαδικών αλληλεπιδραστικών σχέσεων 

 

 

Όσον αφορά τους τομείς ΠΑΠΕΑ, υπήρξε ανοδική πορεία και πρόοδος στους 

τομείς της μαθησιακής ετοιμότητας και συγκεκριμένα στην ψυχοκινητικότητα και τη 

συναισθηματική οργάνωση. Όπως βλέπουμε από τον πίνακα (3), η ψυχοκινητικότητα 

βρισκόταν δύο εξάμηνα κάτω από τη γραμμή βάσης και βελτιώθηκε κατά ένα 

εξάμηνο. Το ίδιο συνέβη και με τη συναισθηματική οργάνωση, από δύο εξάμηνα 

απόκλισης ανήλθε στο ένα.  
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Στους τομείς των βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (ανάγνωση, κατανόηση, 

γραφή) δεν παρατηρείται καμία βελτίωση, ο μαθητής βρίσκεται δύο εξάμηνα κάτω 

από τη γραμμή βάσης κατά την αρχική, ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση.  

Στους τομείς των κοινωνικών δεξιοτήτων (αυτονομία στο περιβάλλον, κοινωνική 

συμπεριφορά, προσαρμογή στο περιβάλλον) είναι φανερή η πρόοδος που υπήρξε. 

Στην αρχική και την ενδιάμεση αξιολόγηση ο μαθητής  εντοπίζεται 4 εξάμηνα κάτω 

από τη γραμμή βάσης, ενώ στην τελική αξιολόγηση σημειώνεται 3 εξάμηνα κάτω από 

το ηλικιακό του επίπεδο. Στους τομείς των δημιουργικών δραστηριοτήτων (ελεύθερος 

χρόνος, αισθητικές τέχνες)  υπήρξε στάσιμη η πορεία του μαθητή και στις τρεις 

αξιολογήσεις.  

Τέλος, στους τομείς προεπαγγελματικής ετοιμότητας (προεπαγγελματικές 

δεξιότητες, επαγγελματικός προσανατολισμός), ο μαθητής βρίσκεται 4 εξάμηνα κάτω 

από τη γραμμή βάσης κατά την αρχική και ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ στην τελική 

αξιολόγηση υπάρχει βελτίωση κατά ένα εξάμηνο.  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις 

βοήθησαν στη βελτίωση της μαθησιακής ετοιμότητας και συγκεκριμένα στην 

ψυχοκινητικότητα και τη συναισθηματική οργάνωση, καθώς και στους 3 τομείς των 

κοινωνικών δεξιοτήτων στην αυτονομία στο περιβάλλον, στην κοινωνική 

συμπεριφορά και στην προσαρμογή στο περιβάλλον.        

 Στην δεύτερη ερευνητική υπόθεση έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα 

και οι ημι- δομημένες συνεντεύξεις  με τον 2
ο
 θεματικό άξονα.  

Ποιοτικά Δεδομένα - Συνεντεύξεις 

2
ος

  θεματικός άξονας : Θεωρείτε ότι οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις 

ωφελούν το μαθητή με αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας; 

Θεραπευτής (1) : «Φυσικά, οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν το 

μαθητή με αυτισμό στο Κέντρο. Πραγματοποιώ πολλές φορές ομάδες με τα παιδιά 

στο Κέντρο, οι οποίες ενισχύουν τις αλληλεπιδραστικές τους σχέσεις. Μπορούμε να 

δούμε κατά πόσο οι αλληλεπιδραστικές σχέσεις βοηθούν και μέσω της περίπτωσης 

του Β., ο οποίος βελτιώθηκε μέσω των αλληλεπιδραστικών σχέσεων». 
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Θεραπευτής  (2) : «Εκτός από ατομικές συνεδρίες πραγματοποιούνται και 

ομαδικές συνεδρίες στο Κέντρο. Εξαρτάται βέβαια και από το επίπεδο του παιδιού 

και από τις ανάγκες του, κατά πόσο θα φανεί χρήσιμη μια ομαδική συνεδρία. Το μόνο 

βέβαιο είναι ότι οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν το μαθητή με 

αυτισμό».  

Θεραπευτής (3) : «Στο Κέντρο Ημέρας πραγματοποιούνται και ομαδικές 

συνεδρίες, καθώς οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν το μαθητή με 

αυτισμό. Παρατηρώντας τον Β. μπορεί να επιβεβαιωθεί κάποιος για το πόσο 

ωφέλιμες είναι οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις».    

Θεραπευτής (4) : «Πραγματοποιώντας συνεχώς ομαδικές συνεδρίες στο Κέντρο, 

μπορώ να πω με βεβαιότητα πως οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν 

τους μαθητές με αυτισμό. Μιλώντας συγκεκριμένα για την περίπτωση του Β. στο 

Κέντρο, βλέπουμε πως η συμμετοχή του στην ομαδική συνεδρία τον έχει βοηθήσει σε 

πολλούς τομείς».   

Θεραπευτής (5) : « Στο Κέντρο πραγματοποιούνται καθημερινά ομάδες, καθώς 

όλοι οι θεραπευτές θεωρούμαι πως οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν 

τους μαθητές με αυτισμό. Ο Β. συμμετέχει μια φορά την εβδομάδα σε ομαδική 

συνεδρία και φαίνεται πως οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις τον έχουν 

βοηθήσει σε πολλούς τομείς».   

Θεραπευτής  (6) : «Η συναισθηματική οργάνωση και κυρίως η συνεργασία με 

τους άλλους, καθώς και οι κοινωνικές δεξιότητες του Β. έχουν βελτιωθεί λόγω των 

ομαδικών αλληλεπιδραστικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί στο Κέντρο. Έτσι, 

μπορώ να πω πως οι ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν ένα μαθητή με 

αυτισμό.     

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι φανερή η συμφωνία. Θεωρούν πως οι 

ομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις ωφελούν τον μαθητή με αυτισμό στο Κέντρο 

Ημέρας και έτσι επαληθεύεται η ερευνητική μας υπόθεση. 
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3. Τρίτη Ερευνητική Υπόθεση: Οι μικροομαδικές δραστηριότητες 

που έχουν περιγραφεί στο ΣΑΔΕΠΕΑΕ υποστηρίζουν 

αποτελεσματικά την εκπαίδευση παιδιού με Αυτισμό στο Κέντρο 

Ημέρας 

Η τρίτη ερευνητική υπόθεση «Οι μικροομαδικές δραστηριότητες που έχουν 

περιγραφεί στο ΣΑΔΕΠΕΑΕ υποστηρίζουν αποτελεσματικά την εκπαίδευση παιδιού 

με Αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας», αποδεικνύεται πλήρως.  

 

Ποιοτικά Δεδομένα - Ειδική Διδακτική 

Το εξατομικευμένο διδακτικό πρόγραμμα ΣΑΔΕΠΕΑΕ που εφαρμόζεται σε 

μαθητή με αυτισμό λειτουργεί αποτελεσματικά στην εκπαίδευση του, καθώς αυτό 

παρέχει ένα δομημένο, οργανωμένο πλαίσιο, το οποίο είναι κατάλληλο για παιδιά με 

ΔΑΔ –ΦΑ. Συγκεκριμένα, οι μικροομαδικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα 

λειτούργησαν θετικά και αποτελεσματικά στην εκπαίδευση του μαθητή της μελέτης 

περίπτωσης. Αυτό διαπιστώνεται με ποιοτικά δεδομένα μέσω των ΛΕΒΔ και των 

συνεντεύξεων και μέσω της βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης.  

 Στα ποιοτικά ευρήματα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία παρατήρησης σημειώθηκαν 

μεταβολές που δείχνουν ότι οι μικροομαδικές δραστηριότητες του εξατομικευμένου 

διδακτικού προγράμματος ΣΑΔΕΠΕΑΕ υποστηρίζουν αποτελεσματικά την 

εκπαίδευση του παιδιού με αυτισμό. Αυτές οι μεταβολές παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα των Γενικών Μαθησιακών Δυσκολιών, αλλά κυρίως στο διάγραμμα του 

Τριαδικού Φάσματος, όπου παρατηρούμε ότι ο μαθητής έχει βελτιωθεί σημαντικά σε 

πολλούς τομείς.   

 Στα παρακάτω διαγράμματα καταγράφονται οι αρχικές άτυπες παιδαγωγικές 

αξιολογήσεις (μπλε γραμμή), οι ενδιάμεσες (πράσινη γραμμή) και οι τελικές (κόκκινη 

γραμμή). Παρατηρήθηκαν οι αποκλίσεις από τη γραμμή βάσης και σχολιάστηκαν οι 

μεταβολές του μαθητή σε κάθε τομέα. 
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Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Πίνακας 4 Μεταβολές στη γραμμή Γενικών Μαθησιακών Δυσκολιών λόγω εφαρμογής του 

εξατομικευμένου διδακτικού προγράμματος ΣΑΔΕΠΕΑΕ 

 

Στον πίνακα Γενικών Μαθησιακών Δυσκολιών παρατηρούμε, κυρίως, 

στασιμότητα στην πορεία του μαθητή. Συγκεκριμένα, στους τομείς δεξιοτήτων 

γλώσσας , στην ανάγνωση, κατανόηση και γραφή, ο μαθητής βρίσκεται δύο εξάμηνα 

κάτω από τη γραμμή βάσης και στις τρεις αξιολογήσεις, ενώ στην παραγωγή λόγου 

σημειώνεται με 4 εξάμηνα απόκλισης. 

Στους τομείς δεξιοτήτων μαθησιακής ετοιμότητας παρατηρούμε πως ο 

προφορικός λόγος του μαθητή βρίσκεται 4 εξάμηνα κάτω από τη γραμμή βάσης κατά 

την αρχική, ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Η ψυχοκινητικότητα και η 

συναισθηματική οργάνωση σημειώνονται δύο εξάμηνα κάτω από το ηλικιακό επίπεδο 

του μαθητή τόσο στην αρχική όσο και στην ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ παρατηρείται 

ανοδική πορεία ενός εξαμήνου κατά τελική αξιολόγηση.  

Στους τομείς δεξιοτήτων μαθηματικών, ο μαθητής βρίσκεται 4 εξάμηνα κάτω από 

τη γραμμή βάσης και στις τρεις αξιολογήσεις, βελτίωση παρατηρείται μόνο στον 

τομέα των αριθμών κατά ένα εξάμηνο στην τελική αξιολόγηση.  
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Στους τομείς δεξιοτήτων συμπεριφοράς, οι θετικές συμπεριφορές του μαθητή 

βρίσκονται στη γραμμή βάσης. Οι αρνητικές του συμπεριφορές βρίσκονται 4 

εξάμηνα κάτω από το ηλικιακό του επίπεδο κατά την αρχική και ενδιάμεση 

αξιολόγηση, ενώ στην τελική βελτιώνονται κατά ένα εξάμηνο. Οι αρνητικές 

συμπεριφορές που αναγνωρίζονται στο μαθητή είναι ότι δεν υπακούει σε κανόνες και  

κάποιες φορές ενοχλεί το μάθημα με τη συμπεριφορά του. Όσον αφορά τις 

παραβατικές συμπεριφορές παρατηρούνται στη γραμμή βάσης, καθώς δεν έχει 

κάποια παραβατική συμπεριφορά.   

Συμπερασματικά, μπορούμε να επισημάνουμε πως το εξατομικευμένο διδακτικό 

πρόγραμμα ΣΑΔΕΠΕΑΕ συνέβαλλε στην βελτίωση κάποιων τομέων των Γενικών 

Μαθησιακών Δυσκολιών, συγκεκριμένα στην συναισθηματική οργάνωση, στην 

ψυχοκινητικότητα και στον τομέα των αριθμών, καθώς και των αρνητικών 

συμπεριφορών. 

 

Τριαδικό Φάσμα του Αυτισμού 

 

Πίνακας 5 Μεταβολές στη γραμμή Τριαδικού Φάσματος Αυτισμού λόγω εφαρμογής του 

εξατομικευμένου διδακτικού προγράμματος ΣΑΔΕΠΕΑΕ 
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Ο πίνακας (4) του Τριαδικού Φάσματος μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες 

για την εξέλιξη και την πορεία του μαθητή της μελέτης περίπτωσης και μας βοηθά να 

κατανοήσουμε πως το εξατομικευμένο διδακτικό πρόγραμμα ΣΑΔΕΠΕΑΕ 

υποστηρίζει αποτελεσματικά ένα μαθητή με αυτισμό.  

Σε αυτό το σημείο θα εστιάσουμε σε όλους τους τομείς του Τριαδικού Φάσματος 

και θα επισημάνουμε τις αποκλίσεις του μαθητή από τη γραμμή βάσης. Ξεκινώντας 

από τον τομέα της επικοινωνίας παρατηρούμε πως ο μαθητής παρουσιάζει απόκλιση 

στον λειτουργικό προφορικό λόγο 4 εξάμηνα και στις τρεις αξιολογήσεις και δεν 

σημειώνεται καμία βελτίωση. Όσον αφορά τη συμμετοχή στο διάλογο και την 

έκφραση με σαφήνεια και ακρίβεια, ο μαθητής αποκλίνει 4 εξάμηνα κατά την αρχική 

και ενδιάμεση αξιολόγηση, αλλά παρουσιάζεται βελτίωση κατά ένα εξάμηνο και 

στους δύο τομείς στην τελική αξιολόγηση. Ο μαθητής χρησιμοποιεί όλο και 

περισσότερο τη μη λεκτική επικοινωνία και τη χρήση εικόνων και καρτών και με 

αυτό τον τρόπο συμμετέχει στο διάλογο.  

Στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων σημειώνονται βελτιώσεις σε όλους τους 

επιμέρους τομείς. Συγκεκριμένα, στον τομέα της εγγύτητας, στην αρχική αξιολόγηση 

παρουσιάζεται απόκλιση 2 εξαμήνων. Στην ενδιάμεση αξιολόγηση σημειώνεται 

ανοδική πορεία κατά ένα εξάμηνο, δηλαδή η εγγύτητα βρίσκεται ένα εξάμηνο κάτω 

από τη γραμμή βάσης και παραμένει και στην τελική αξιολόγηση. Ο μαθητής δέχεται 

να τον πλησιάζουν οι άλλοι και να τον αγγίζουν.  

Όσον αφορά τη βλεμματική επαφή του μαθητή εντοπίζεται 4 εξάμηνα κάτω από 

το ηλικιακό του επίπεδο στις δύο πρώτες αξιολογήσεις, ενώ στην τελευταία 

αξιολόγηση βρίσκεται 3 εξάμηνα κάτω από τη γραμμή βάσης. Ο μαθητής σπάνια έχει 

βλεμματική επαφή, όμως τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει και γίνεται πιο συχνή. 

Στον τομέα της παράλληλη δραστηριότητας ο μαθητής αποκλίνει 4 εξάμηνα κατά 

τις δύο πρώτες αξιολογήσεις, ενώ παρουσιάζεται βελτίωση στην τελευταία 

αξιολόγηση, όπου αποκλίνει 3 εξάμηνα. Ο μαθητής δεν μπορεί να εκτελεί δύο 

δραστηριότητες ταυτόχρονα.  

Στον τομέα της κοινωνικής ανταπόκρισης ο μαθητής εντοπίζεται 4 εξάμηνα κάτω 

από το ηλικιακό του επίπεδο κατά την αρχική και ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ 

σημειώνεται σημαντική βελτίωση 2 εξαμήνων στην τελική αξιολόγηση. Στον τομέα 
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της κοινωνικής πρωτοβουλίας ο μαθητής αποκλίνει 4 εξάμηνα στις δύο πρώτες 

αξιολογήσεις και 3 εξάμηνα στην τελευταία αξιολόγηση. Ο μαθητής της μελέτης 

περίπτωσης τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει και προτείνει στα άλλα μέλη της ομάδας 

παιχνίδια, για παράδειγμα κρυφτό που είναι το αγαπημένο του.  

Όσον αφορά τον τομέα εναλλαγής σειράς, όπως φαίνεται από το διάγραμμα 

υπάρχει ανοδική πορεία. Στην αρχική αξιολόγηση καταγράφεται 4 εξάμηνα κάτω από 

τη γραμμή βάσης, στην ενδιάμεση αξιολόγηση 3 εξάμηνα κάτω από τη γραμμή βάσης 

και στην τελική αξιολόγηση 2 εξάμηνα κάτω από το ηλικιακό του επίπεδο. Ο 

μαθητής, πλέον κατανοεί την εναλλαγή σειράς και σε αυτό έχουν παίξει σημαντικό 

ρόλο οι μικροομαδικές δραστηριότητες που περιγράφονται στο ΣΑΔΕΠΕΑΕ.  

Στον τομέα των κανόνων ο μαθητής αντιμετώπιζε σημαντικές  δυσκολίες, δεν 

ακολουθούσε ούτε τους κανόνες της τάξης ούτε της ομάδας. Στην αρχική αξιολόγηση 

οι κανόνες σημειώνονται 4 εξάμηνα κάτω από τη γραμμή βάσης, ενώ παρατηρείται 

βελτίωση κατά ένα εξάμηνο στην ενδιάμεση αξιολόγηση και παραμένει μέχρι τη 

τελική. Ο μαθητής πλέον ακολουθεί τους βασικούς κανόνες της τάξης.  

 Στον τομέα της αμοιβαιότητας, ο μαθητής βρίσκεται 4 εξάμηνα κάτω από τη 

γραμμή βάσης κατά την αρχική και ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ στην τελική 

αξιολόγηση υπάρχει βελτίωση και εντοπίζεται 3 εξάμηνα κάτω από το ηλικιακό του 

επίπεδο.  

Ο τελευταίος τομέας των κοινωνικών δεξιοτήτων αφορά την προσαρμογή στην 

αλλαγή, όπου βρίσκεται 4 εξάμηνα κάτω από το ηλικιακό επίπεδο του μαθητή, καθώς 

αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στις αλλαγές. Παρατηρούμε, όμως, στο διάγραμμα 

ότι στην τελική αξιολόγηση υπάρχει βελτίωση κατά ένα εξάμηνο, καθώς τον 

τελευταίο καιρό προσαρμόζεται πιο εύκολα στις αλλαγές. 

Στον πίνακα Τριαδικού Φάσματος καταγράφεται και ο τομέας σκέψης- 

φαντασίας, όπου σημειώνονται τα εξάμηνα απόκλισης από τη γραμμή βάσης. 

Συγκεκριμένα, οι εμμονές αποκλίνουν 4 εξάμηνα στην αρχική και ενδιάμεση 

αξιολόγηση, ενώ στην τελική αξιολόγηση έχουν βελτιωθεί κατά ένα εξάμηνο. Οι 

στερεοτυπικές κινήσεις του μαθητή βρίσκονται 4 εξάμηνα κάτω από το ηλικιακό του 

επίπεδο στην αρχική αξιολόγηση, όμως υπάρχει αισθητή βελτίωση κατά 2 εξάμηνα 
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στην ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Τέλος, η ιδεοληπτική σκέψη και τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα βρίσκονται σε φυσιολογικό επίπεδο για την ηλικία του παιδιού.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να επισημάνουμε πως το εξατομικευμένο διδακτικό 

πρόγραμμα ΣΑΔΕΠΕΑΕ συνέβαλλε στην βελτίωση πολλών τομέων του Τριαδικού 

Φάσματος και κυρίως στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ποιοτικά Δεδομένα : Συνεντεύξεις 

Η τρίτη υπόθεση επιβεβαιώνεται, επίσης, από τα ποιοτικά αποτελέσματα που 

εξάγαμε από την μελέτη των συνεντεύξεων στον 3
ο
 και 4

ο
 θεματικό άξονα.  

3
ος

 θεματικός άξονας : Είστε της άποψης ότι οι μικροομαδικές δραστηριότητες που 

έλαβαν χώρα σύμφωνα με το ΣΑΔΕΠΕΑΕ, υποστήριξαν αποτελεσματικά την 

εκπαίδευση παιδιού με Αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας ; 

Θεραπευτής (1) : «Το ΣΑΔΕΠΕΑΕ, πιστεύω πως βοήθησε στην εκπαίδευση του 

παιδιού με αυτισμό, καθώς ένα εξατομικευμένο στοχευμένο πρόγραμμα παρέμβασης 

είναι κατάλληλο για ένα παιδί με αυτισμό».    

Θεραπευτής (2) : «Οι ομαδικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με το πρόγραμμα παρέμβασης ΣΑΔΕΠΕΑΕ υποστήριξαν αποτελεσματικά 

την εκπαίδευση παιδιού με αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας, καθώς αυτό σχεδιάστηκε 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του παιδιού».    

Θεραπευτής (3) : «Οι μικροομαδικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο 

Κέντρο Ημέρας είχαν στόχο ο Β. να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και συνεργασία 

με όλα τα μέλη της ομάδας και επιλέχθηκαν βάση του προγράμματος παρέμβασης 

ΣΑΔΕΠΕΑΕ. Θεωρώ ότι υπήρξαν αποτελεσματικές στην εκπαίδευση του παιδιού».  

Θεραπευτής (4) : «Πιστεύω πως οι  μικροομαδικές δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης 

υπήρξαν αποτελεσματικές στην εκπαίδευση του Β., επειδή στηρίχτηκαν στις ανάγκες 

και τις αδυναμίες του . Παρατηρούμε, μάλιστα, πως υπήρξαν αισθητές βελτιώσεις, 

όσον αφορά τη συνεργασία του Β. με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας».  

Θεραπευτής (5) : «Το ΣΑΔΕΠΕΑΕ είναι ένα εξατομικευμένο στοχευμένο 

διδακτικό πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται στις ανάγκες, στις αδυναμίες, καθώς και 

στις προτιμήσεις του παιδιού. Έτσι, θεωρώ πως οι μικροομαδικές δραστηριότητες 
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που πραγματοποιήθηκαν με βάση αυτό το πρόγραμμα βοήθησαν αποτελεσματικά την 

εκπαίδευση του παιδιού και φαίνεται συγκεκριμένα από τν ανάπτυξη συνεργασίας και 

αλληλεπιδραστικών σχέσεων του Β. με τα άλλα μέλη της ομάδας, καθώς αυτός ήταν 

και ο διδακτικός στόχος».  

Θεραπευτής (6) : «Οι μικροομαδικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν για 

την επίτευξη του διδακτικού στόχου ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλεπιδραστικών 

σχέσεων του Β. με όλα τα μέλη της ομάδας βασίστηκαν στο εξατομικευμένο 

πρόγραμμα ΣΑΔΕΠΕΑΕ. Πιστεύω, λοιπόν , πως το πρόγραμμα αυτό υποστήριξε 

αποτελεσματικά την εκπαίδευση παιδιού με αυτισμό». 

4
ος

 θεματικός άξονας : Ποιοι τομείς ενισχύθηκαν μέσα από το πρόγραμμα 

παρέμβασης ΣΑΔΕΠΕΑΕ ; 

Θεραπευτής (1) : «Εκτός από τη συνεργασία με άλλους, αναπτύχθηκαν και 

κοινωνικές δεξιότητες, όπως να ακολουθεί κανόνες της τάξης, να προσαρμόζεται 

ευκολότερα στις αλλαγές και να κατανοεί την εναλλαγή σειράς».  

Θεραπευτής (2) : «Οι τομείς που ενισχύθηκαν λόγω του προγράμματος 

ΣΑΔΕΠΕΑΕ είναι η συνεργασία με άλλους, η εναλλαγή σειράς και η συγκέντρωση 

προσοχής. Όταν συμμετέχει σε μια ομαδική δραστηριότητα συγκεντρώνει την 

προσοχή του και αφοσιώνεται σε αυτό που κάνει για περισσότερη ώρα». 

Θεραπευτής (3) : «Υπήρξε βελτίωση στη συνεργασία με άλλους, στην 

ψυχοκινητικότητα, καθώς και σε κοινωνικές δεξιότητες. Το ΣΑΔΕΠΕΑΕ θεωρώ ότι 

μπορεί να ενισχύσει όλους τους τομείς».    

Θεραπευτής (4) : «Ενισχύθηκαν αρκετοί τομείς λόγω εφαρμογής του 

προγράμματος παρέμβασης ΣΑΔΕΠΕΑΕ. Εκεί που παρατηρήθηκε όμως αισθητή 

βελτίωση ήταν στη συνεργασία με άλλους και στις κοινωνικές δεξιότητες».    

Θεραπευτής (5) : «Παρατήρησα βελτίωση στους εξής τομείς: κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως κατανόηση εναλλαγής σειράς, υπακοή στους κανόνες της τάξης, πιο 

ομαλή προσαρμογή στις αλλαγές. Επίσης, στην ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών 

σχέσεων και συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας».  

Θεραπευτής (6) : «Οι τομείς που βελτιώθηκαν λόγω εφαρμογής του 

εξατομικευμένου διδακτικού προγράμματος είναι η συναισθηματική οργάνωση και 
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συγκεκριμένα η συνεργασία με άλλους, οι κοινωνικές δεξιότητες και συγκεκριμένα η 

εγγύτητα, η κοινωνική ανταπόκριση, η κοινωνική πρωτοβουλία και η εναλλαγή 

σειράς».     

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις συνεντεύξεις, μπορούμε να δούμε ότι όλοι 

οι συνεντευξιαζόμενοι συμφωνούν πως οι μικροομαδικές δραστηριότητες που έχουν 

περιγραφεί στο ΣΑΔΕΠΕΑΕ υποστηρίζουν αποτελεσματικά την εκπαίδευση παιδιού 

με Αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας. Επίσης, φαίνεται πως συμφωνούν και στους τομείς 

που ενισχύθηκαν λόγω εφαρμογής του προγράμματος ΣΑΔΕΠΕΑΕ. 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Με τα ευρήματα της τρίτης υπόθεσης έρχονται να συμφωνήσουν οι ερευνητές 

Δροσινού, Μαρκάκης, Χρηστάκης, Μελάς (2009), οι οποίοι υποστηρίζουν πως η 

στόχευση, η δόμηση και η χρήση παιδαγωγικών υλικών και μέσων βοηθά στην 

βελτίωση της συναισθηματικής οργάνωσης – συνεργασία με άλλους. Το ΣΑΔΕΠΕΑΕ 

αποδεικνύεται ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο πλαίσιο του Κέντρου 

Ημέρας, αφού ο μαθητής εκτός από τις αλληλεπιδραστικές σχέσεις που ανέπτυξε με 

τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ανέπτυξε και κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμες για τη ζωή του στην κοινότητα. 

 

4.  Συζήτηση- Προτάσεις  

Στο θεωρητικό υπόβαθρο στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας έγινε αναφορά στα 

διαγνωστικά κριτήρια του αυτισμού σύμφωνα με το DSM – V. Αυτά είναι η ποιοτική 

έκπτωση στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία και τα επαναληπτικά 

πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων (DSM-V, 2013). Για να 

διαχειριστούν και να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω ελλείμματα είναι αναγκαίο να 

σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα στοχευμένο, ατομικό, δομημένο, ενταξιακό 

πρόγραμμα παρέμβασης, βασισμένο σε διαφοροποιημένες δραστηριότητες και 

πλούσιο παιδαγωγικό υλικό (Δροσινού, 2014). Το εξατομικευμένο πρόγραμμα 

παρέμβασης που εφαρμόστηκε στο μαθητή της μελέτης περίπτωσης συνέβαλλε στην 

βελτίωση πολλών αναπτυξιακών τομέων.   

Όπως φάνηκε μέσω της έρευνας  οι μικροομαδικές δραστηριότητες που έλαβαν 

χώρα με στόχο τη συναισθηματική οργάνωση συνέβαλλαν στην ανάπτυξη 
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συνεργασίας και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι μικροομάδες που δημιουργήθηκαν και 

οι αλληλεπιδραστικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν σε αυτές, διαπιστώσαμε ότι 

ωφελούν την εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό. Το Στοχευμένο, Ατομικό, Δομημένο, 

Ενταξιακό Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) μπορεί να υποστηρίξει 

αποτελεσματικά την εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

στηρίζονται στο ΣΑΔΕΠΕΑΕ, ώστε να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες και να 

καλύπτουν  τις ιδιαίτερες αδυναμίες του κάθε μαθητή. Για τον σχεδιασμό του 

εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

δυνατά  σημεία του κάθε μαθητή με έμφαση στην προσωπικότητα και τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του (Δροσινού, 2014).     

Τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στην πραγματοποίηση και άλλων 

ερευνών στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν ενδιαφέρουσα και χρήσιμη μια 

έρευνα που θα μελετούσε τις μικροομαδικές αλληλεπιδραστικές σχέσεις στην 

εκπαίδευση παιδιών με άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως νοητική 

καθυστέρηση, ΔΕΠ- Υ, μαθησιακές δυσκολίες και γνωστικές, συναισθηματικές, 

κοινωνικές δυσκολίες.    

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα 

αξιοποιηθούν παρέχοντας ευκαιρίες και προβληματισμό στον εκάστοτε ειδικό 

παιδαγωγό που εργάζεται με παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.  
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