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Πεπίλητη 

Η παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηε κειέηε πεξίπησζεο έθεβεο καζήηξηαο Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. κε 

Γ.Α.Γ. θαη ειιηπή ιεθηηθή επηθνηλσλία. Η ελ ιφγσ καζήηξηα παξνπζίαδε ζηελ αξρή 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2012-13 έληνλε ζρνιηθή άξλεζε, ελ γέλεη, θαη άξλεζε λα κπεη 

ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα γηα κάζεκα, θαζψο θαη ζπρλή άξλεζε ζπκκεηνρήο ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Η άξλεζε απηή ζπλνδεχνληαλ ζπρλά απφ θξίζεηο 

(tantrum) πνπ νδεγνχζαλ ζηνλ απηνηξαπκαηηζκφ ηεο. Πξνο αληηκεηψπηζε απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο εθαξκφζακε έλα «αηνκηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο» ζηα καζήκαηα 

ηεο Φεηξνηερλίαο θαη ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο, ην νπνίν παξνπζηάδνπκε. Πξνο 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ καο ζπλδπάζακε πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

πξαθηηθέο, νη νπνίεο ελαιιάζζνληαλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή αθελφο ε 

νκαιή πξνζαξκνγή ηεο  καζήηξηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αθεηέξνπ λα 

επηηεπρζεί έλαο βαζκφο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ηεο ίδηαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηεο.  

 

1. Διζαγυγή 

 

Η εξγαζία καο αθνξά ζηελ παξνπζίαζε εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζπληάμακε θαη εθαξκφζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

2012-13 ζε Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.) ηεο Αηηηθήο.  Τν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζε καζήηξηα κε Γ.Α.Γ. θαη 

έληνλε ζπκπεξηθνξά ζρνιηθήο άξλεζεο. 

Μεηά απφ κηα ζχληνκε απνζαθήληζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη φξσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εξγαζία καο ζα πεξάζνπκε, ζην δεχηεξν κέξνο, ζηελ αλάιπζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφζακε. Θα  αλαθεξζνχκε ζε θάζε ελφηεηα ηεο 

παξνπζίαζεο  ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρηεθε ν ζρεδηαζκφο θαη 

νη δξάζεηο καο, θαζψο θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. 

Σπγθεθξηκέλα ζα παξνπζηάζνπκε ζην ηξίην κέξνο αλαιπηηθά ηελ 

πεξίπησζεο ηεο καζήηξηαο θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

δπζρέξαηλαλ ηελ εθπαίδεπζή ηεο. Σην ηέηαξην κέξνο ζα αλαθέξνπκε ηνπο ζηφρνπο, 

γεληθνχο θαη εηδηθνχο, πνπ ζέζακε θαζψο θαη ηελ κεζνδνινγία ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ελεξγήζακε. 

Σηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε ηα επί κέξνπο ηκήκαηα ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο, αλαιπηηθά γηα θάζε ζηφρν, θάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε εηδηθέο 

δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο. Σηελ ελφηεηα απηή (5) 

ζα αλαθέξνληαη παξάιιεια ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε παξέκβαζεο. 

Η Έθηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα πεξηέρεη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη 

παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξέκβαζή καο. 

 

 



 

2. Βαζικέρ εννοιολογικέρ αποζαθηνίζειρ 

Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Απηηζηηθήο δηαηαξαρήο είλαη, ζχκθσλα κε 

ην DSM IV, ε κε ηππηθή ή εκπνδηδφκελε αλάπηπμε ζηελ θνηλσληθή  αιιειεπίδξαζε 

θαη επηθνηλσλία θαη έλα πεξηνξηζκέλν ξεπεξηφξην δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ. Υπάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο, 

αλάινγα κε ην εμειηθηηθφ θαη ην ειηθηαθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ.  

Μπνξεί λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ ρξήζε κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ θαλνληζηηθά ζηελ θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή θαη αληίζηνηρα δπζθνιία 

ζηε ζχλαςε ζρέζεσλ αληίζηνηρσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ ηνπ αηφκνπ.  

Δπηπιένλ, είλαη πηζαλφ ζε επηθνηλσληαθφ επίπεδν λα ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ 

γισζζηθή αλάπηπμε ή θαη απφιπηε απνπζία ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Αληίζηνηρα, 

κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ, αθφκα θαη ζε απιέο 

εξσηήζεηο ή νδεγίεο.  

Σπλήζεο είλαη επίζεο ε πεξηνξηζκέλε θαη επαλαιακβαλφκελε ελαζρφιεζε 

κε ζηεξενηππηθά ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

(American Psychiatric Assosiation, 1994, pp. 66-67) 

Ο απηηζκφο, ζχκθσλα κε ηνπο  Wing&Gould, φπσο παξαηίζεληαη ζηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα Μαζεηέο κε Απηηζκφ, επεξεάδεη αλαπηπμηαθά 

ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε θαληαζία (Α.Π.Σ. ππεπζ. 

νκάδαο: Μαπξνπνχινπ Σ., 2003, ζ. 11). Αλ θαη ην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ είλαη 

ηδηαίηεξα επξχ θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ην 

θάζκα είλαη κεγάιεο, ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζπλαληψληαη πνιχ ζπρλά 

ζε απηφ ηνλ πιεζπζκφ. Σπγθεθξηκέλα, είλαη θνηλέο νη δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή 

επαθή θαη ζπλαλαζηξνθή θαη ε επαηζζεζία ζε πνιππιεζή κέξε θαζψο θαη ζε πνηθίια 

εξεζίζκαηα, ελψ ζπρλή είλαη ε ζπκαηνπνίεζε ησλ παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζην Α.Φ. ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο. Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ηα παηδηά 

πεξηγξάθνληαη ζπρλά σο θιεηζηά θαη απφκαθξα, θνηλσληθά αδέμηα, ηθαλά λα 

επηδείμνπλ κε απνδεθηέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αδχλακα λα θαηαλνήζνπλ κε-

ιεθηηθέο θαη ιεθηηθέο λχμεηο. (Epp M.K., 2008, p. 28) 

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο καζεηψλ 

κε απηηζκφ λα κελ επηδηψμεη λα αιιάμεη ηνπο καζεηέο αιιά λα θαηαλνήζεη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη αληίιεςήο ηνπο θαη λα  ηνπο βνεζήζεη λα 

«γεθπξψζνπλ» απηέο ηηο δηαθνξέο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ δηέπνπλ ηνλ 

«ηππηθφ» πιεζπζκφ. (Α.Π.Σ. ππεπζ. νκάδαο: Μαπξνπνχινπ Σ., 2003, ζ. 14) 

Δθπαηδεπηηθά απηφ κεηαθξάδεηαη σο ζπκπεξίιεςε ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ νη καζεηέο κε απηηζκφ ηεο εθκάζεζεο θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ (Α.Π.Σ. ππεπζ. νκάδαο: Μαπξνπνχινπ Σ., 2003, ζζ. 17-

21, 48-54). 

Τα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. απνηεινχλ δεκφζηεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σε απηά θνηηνχλ καζεηέο κε Αλαπεξία ή/θαη κε 

Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, ειηθίαο 14-22 εηψλ (Α.Π.Σ. ππεπζ. νκάδαο: 

Αιεβίδνο Γ., 2004, ζ. 11). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

Σπνπδψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ησλ Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, αιιά θαη απφ ηελ ειιεληθή θαη μέλε 

βηβιηνγξαθία, έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ζηελ 

πξνεπαγγεικαηηθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε καζεηψλ κε αλαπεξία απνηειεί ε 

θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ζε θνηλσληθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Μέζα απφ ηα παξαπάλσ επηδηψθεηαη ην άηνκν λα κπνξέζεη 



λα εληαρζεί νκαιά ζην θνηλσληθφ θαη παξαγσγηθφ πιαίζην θαη λα θηλείηαη ζε απηφ κε 

αλεμαξηεζία θαη αμηνπξέπεηα (Α.Π.Σ. ππεπζ. νκάδαο: Αιεβίδνο Γ., 2004, ζζ. 11-12). 

Βαζηδφκελνη ζην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ  ζπληάμακε θαη εθαξκφζακε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2012-13 εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο, γηα καζήηξηα κε Γ.Α.Γ. θαη έληνλε ζπκπεξηθνξά ζρνιηθήο άξλεζεο, ε 

νπνία θνηηνχζε ζε Τκήκα ην νπνίν δηδάζθακε ζε Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηεο Αηηηθήο. 

 

3. Πεπιγπαθή  ηηρ πεπίπηυζηρ  

 

Η καζήηξηα ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο 2012-13 πεξίπνπ 17 εηψλ θαη θνηηνχζε ζε Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηνπ 

Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. Σπγθεληξψζακε ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθνχ πιάλνπ απφ ηνλ αηνκηθφ ηεο θάθειν, ηηο πιεξνθνξίεο παιαηφηεξσλ 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζπλαδέιθσλ θαζψο θαη κε αηνκηθή παξαηήξεζε. 

Η καζήηξηα πάζρεη απφ Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο (Γ.Α.Γ.), 

αλήθεη δειαδή ζηελ νκάδα ησλ αηφκσλ ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ (Α.Φ.). Οη 

βαζηθέο δπζθνιίεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ ζηελ εθπαίδεπζή ηεο σο απφξξνηα απηήο ηεο 

δηαηαξαρήο ήηαλ θπξίσο ε ζρνιηθή άξλεζε. Σπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζακε πσο 

αξλνχληαλ κεηά ηελ ηξίηε ψξα ησλ καζεκάησλ λα αθνινπζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζηελ ηάμε, ελψ ζπρλέο ήηαλ νη πνιπήκεξεο απνπζίεο ηεο απφ ην ζρνιείν, εηδηθά κεηά 

απφ κηα κέξα έληαζεο. Δπηπιένλ, ε έληαζε θαη ε πίεζε, φηαλ ηεο αζθνχληαλ, 

νδεγνχζαλ ζπρλά ζε έληνλεο θξίζεηο (tantrum) κε απηνηξαπκαηηζκνχο. Σε επίπεδν 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο παξνπζίαδε κεγάιεο 

δπζθνιίεο, εθθξάδνληαο έληνλεο αληηδξάζεηο θφβνπ θαηά δηαζηήκαηα απέλαληη ζε 

ηξίηνπο ή ζε κεγάιεο ζρνιηθέο εθδειψζεηο, ελψ δελ επηθνηλσλνχζε ζρεδφλ πνηέ 

ιεθηηθά ζην ζρνιείν.  

Τέινο, ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο καζήηξηαο απηήο απνηεινχζε ε 

ζπρλή θαη επαλαιακβαλφκελε ζρεδίαζε ελφο κνηίβνπ - ζρεδίαδε ζε θαζεκεξηλή 

ζρεδφλ βάζε εηθφλεο κε γατδνπξάθηα ζε δηάθνξεο ζηάζεηο θαη κε κεγάιε 

εθθξαζηηθφηεηα θαη πιαζηηθφηεηα (βι. Παξ. εηθ.1). Η ζεκαηνινγία ηεο δσγξαθηθήο 

δελ πξέπεη λα θάλεη εληχπσζε,  επεηδή ε καζήηξηα  πέξαζε ηελ παηδηθή ηεο ειηθία 

ζηελ Σαληνξίλε, φπνπ ην ζπγθεθξηκέλν δψν απνηειεί ζπλεζηζκέλν θαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ζέακα. 

Τα καζήκαηα πνπ ηελ δηδάμακε ζην ηκήκα φπνπ θνηηνχζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ήηαλ απηά ηεο Φεηξνηερλίαο θαη ηεο Αηζζεηηθήο 

Αγσγήο, κε ζπρλφηεηα πεξίπνπ 12-15 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Τν δηδαθηηθφ αληηθείκελν 

ζην νπνίν δψζακε έκθαζε ήηαλ ε Πεινπιαζηηθή-Κεξακηθή, γηα ιφγνπο πνπ ζα 

αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

 

4. Σηόσοι και μεθοδολογία 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα αλαιχζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, 

ζέζακε, πέξα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ,  γηα ηελ ζρνιηθή 

ρξνληά ηνπο παξαθάησ  παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο: 

 

 Να κπαίλεη ζηελ ηάμε θαη λα ζπκκεηάζρεη ζην κάζεκα 

 Να επηθνηλσλεί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο 

 Να εληαρζεί ζηε νκάδα θαη λα ζπλεξγάδεηαη/ ζπκκεηέρεη ζηηο νκαδηθέο 

δξάζεηο 



Οη βαζηθέο αξρέο θαη δηδαθηηθέο κέζνδνη ζηηο νπνίεο ζηεξηρηήθακε 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο απηνχο ήηαλ θαηαξρήλ ε ελαιιαγή 

γλψξηκσλ κέζσλ έθθξαζεο (εξγαζίεο ρεηξνηερλίαο θαη δσγξαθηθήο) κε λέα πιηθά θαη 

ηερληθέο (πεινπιαζηηθή, θεξακηθή, δσγξαθηθή ζε χθαζκα). 

Δπηπιένλ εληάμακε γλψξηκεο ηερληθέο θαη κνηίβα κε ηα νπνία νη καζεηέο 

ήηαλ εμνηθεησκέλνη ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο.  Γηα παξάδεηγκα, εθαξκφζακε ηερληθέο 

βαςίκαηνο κε πηλέιν (γλψξηκε ηερληθή) ζηελ εθπάισζε θεξακηθψλ αληηθεηκέλσλ 

(λέα ηερληθή) είηε εληάμακε εηθφλεο απφ γατδνπξάθηα (γλψξηκν κνηίβν) ζε ράξαμε 

θεξακηθψλ ή δσγξαθηθή ζε χθαζκα (λέα ηερληθή).  Με απηφ ηνλ ηξφπν δφζεθε ζηνπο 

καζεηέο ε αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο θαζψο θαη κηα αίζζεζε απηνπεπνίζεζεο ε νπνία 

απάιπλε ηελ αλεζπρία κπξνζηά ζηε λέα γλψζε. Βαζηζηήθακε  ζηελ παξαδνρή, φηη 

μεθηλψληαο κε θάηη νηθείν θαη εηζάγνληαο ζηε ζπλέρεηα ην λέν, άηνκα κε απηηζκφ 

είλαη πην πηζαλφ λα απνδερηνχλ ηε κε-νηθείν (Betts D,, 2005/1, p. 26). 

Σεβφκελνη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ, πξνζαξκφζακε ηελ ζεκαηνινγία 

ησλ αζθήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ   

ειηθία ησλ καζεηψλ. Πξνζπαζήζακε λα απνθχγνπκε ηελ επηινγή ζεκάησλ πνπ 

αξκφδνπλ ζε κηθξφηεξεο  ειηθίεο θνβνχκελνη ηελ αδπλακία απφδνζεο ησλ καζεηψλ. 

Αληίζεηα επηιέγακε αζθήζεηο κε βαζκφ δπζθνιίαο, ζηελ εθηέιεζε, ιίγν κεγαιχηεξν 

ησλ ππαξρνπζψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, βαζηδφκελνη ζηελ ζεσξία ηεο «δψλεο 

επηθείκελεο αλάπηπμεο» ηνπ Vygotsky (Santrock J., 2008, ζζ. 252-253). 

Γηαπηζηψζακε πσο κε ηελ αλάινγε ππνζηήξημε απφ πιεπξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ αζθήζεσλ κεγάινο.  

Αλαθνξηθά κε ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη ηηο επηινγέο καο  

επηζεκάλνπκε, φηη δελ ππάξρνπλ  Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ (Α.Π.Σ.) γηα ην 

Δξγαζηήξην ηεο Φεηξνηερλίαο ησλ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.. Τν γεγνλφο απηφ απφ ηε κία 

δπζθφιεςε ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο καο χιεο, απφ ηελ άιιε καο άθεζε αξθεηά 

κεγάιν πεξηζψξην θηλήζεσλ θαη επηινγψλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξψζνπκε 

δηδαθηηθφ πιάλν γηα ην ζρνιηθφ έηνο αλαηξέμακε ζηα Α.Π.Σ. γηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ησλ 

καζεκάησλ ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο θαη ηεο Κεξακηθήο, θξίλνληαο πσο είλαη ηα 

πιεζηέζηεξα ζηε αληηθείκελφ καο καζήκαηα.  Καηαιήμακε ζε ζπλδπαζκφ αζθήζεσλ 

θαη πξαθηηθψλ θαη ησλ δχν αληηθεηκέλσλ, πξνζπαζψληαο λα απνθνκίζνπκε ηα 

κέγηζηα δπλαηά νθέιε θαη απφ ηα δχν. Σπγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Αηζζεηηθήο Αγσγήο ησλ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.  ζηα Α.Π.Σ. ηίζεηαη σο κία απφ ηηο βαζηθέο 

επηδηψμεηο ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή κέζα απφ νκαδνζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο 

(Α.Π.Σ. ππεπζ. νκάδαο: Αιεβίδνο Γ., 2004, ζ. 156), επηδίσμε πνπ ζπκπίπηεη κε ηνπο 

ζηφρνπο καο. 

Τν γεγνλφο πσο ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάμακε είρε άκεζε 

ζρέζε κε ηελ ηέρλε, καο δηεπθφιπλε ηδηαίηεξα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ είρακε 

ζέζεη. Δίλαη άιισζηε γλσζηά, κέζα απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηα 

νθέιε ηεο ρξήζεο ηεο Τέρλεο θαζψο θαη ηεο Πεινπιαζηηθήο εηδηθφηεξα, ζε 

πνιιαπιά επίπεδα ζηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο θαη 

εηδηθφηεξα Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε εδψ πσο ε ηέρλε θαη ε δσγξαθηθή, ζχκθσλα κε 

ηνλ Malchiodi, φπσο ηνλ παξαζέηεη ε  Rollins, απνηειεί δξαζηεξηφηεηα επράξηζηε θαη 

δηφινπ απεηιεηηθή γηα ηα παηδηά, νπφηε κέζα απφ απηή κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο πην θπζηθά θαη απζφξκεηα (Rollins J.A., 2005, ζ. 204). Μάιηζηα ε ίδηα ε 

εηθαζηηθή έθθξαζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζπκβνιηθφ θαη ζε πξαγκαηνινγηθφ 

επίπεδν σο ελαιιαθηηθφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη πνιχ ζε 

πεξηπηψζεηο αδπλακίαο ή απξνζπκίαο ιεθηηθήο έθθξαζεο (Barroqueiro, 2010, p. 9). 



Σε απηά ζπληειεί θαη ην γεγνλφο, φηη ζηελ ηέρλε δελ ππάξρεη ζσζηφ θαη ιάζνο, άξα 

δελ ππάξρεη ν θφβνο ηεο καηαίσζεο. 

 Μπνξνχκε επίζεο λα ζεσξήζνπκε, ζχκθσλα κε ηελ Epp, πσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ, ε δνκεκέλε 

ελαζρφιεζε κε ηελ ηέρλε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο αληηζηαζκηζηηθφ εξγαιείν 

απέλαληη ζηηο θξίζεηο (tantrum), αθνχ πξνζθέξεη έλαλ απνδεθηφ ηξφπν εθηφλσζεο 

ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη πξνζθέξεη ζηνλ παηδί ηελ ηθαλφηεηα λα εξεκεί κφλν ηνπ ηνλ 

εαπηφ ηνπ (Epp M.K., 2008, ζ. 30). 

Ο πειφο σο πιηθφ πξνυπνζέηεη ηελ απηηθή εκπινθή, ελεξγνπνηψληαο 

αξρεηππηθνχο θαη πξσηφγνλνπο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. Πξνυπνζέηεη 

ζσκαηηθή θίλεζε θαη κπνξεί σο πιηθφ λα απνηειέζεη παξάζπξν κε-ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο γηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία 

(Sholt M. ,Gavron T., 2006, p. 67). 

Δπίζεο, ε ελαζρφιεζε κε ηνλ πειφ ζεσξείηαη απφ ηε Wielander πσο  κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ καζεηή, φπνπ ην πιηθφ παίδεη ην ξφιν 

δηάκεζνπ/δηακεζνιαβεηή ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηή θαη ηεο εθπαηδεπηηθνχ.   

Η πιαζηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ δηεπθνιχλεη ζηε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ κνξθψλ, νη 

νπνίεο δελ εκπεξηέρνπλ ηνλ θίλδπλν καηαίσζεο- ιάζνπο γηα ηνλ καζεηή, αληίζεηα 

νμχλνπλ ηελ αθεξεκέλε/ αθαηξεηηθή ζθέςε. Σε απηφ ζπληειεί  ζηαδηαθά ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ «ραιαζκέλνπ» πεινχ, 

ψζηε λα ππάξρεη ζπλερψο ε αίζζεζε αζθάιεηαο θαη πσο δελ ππάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ 

ιάζνπο.  

Η ειεχζεξε δεκηνπξγία κνξθψλ απνηειεί επίζεο κέζν εθηφλσζεο αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ελδέρεηαη λα απνηειέζεη ελαιιαθηηθφ εθθξαζηηθφ κέζν ελψ ε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε πξψηε θάζε (πιάζηκν ηνπ πεινχ κε 4 ρέξηα) θαη 

ε ζηαδηαθή απηνλφκεζε ηνπ καζεηή (πιάζηκν πεινχ κφλνο) βνεζνχλ  λα βηψζεη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ζα εληζρχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα απηάξθεηαο θαη αλεμαξηεζίαο. 

Η ζπκκεηνρή, ηέινο, ζε φια ηα ζηάδηα νινθιήξσζεο ελφο θεξακηθνχ 

αληηθεηκέλνπ (πιάζηκν, κνξθνπνίεζε, βάςηκν, ςήζηκν, γπάισκα), δίλεη ζηνλ καζεηή 

ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη  νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, φπνπ ε γλψζε ηεο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ζπλδέεηαη κε απηή ηεο λέαο (επαγσγηθή ζθέςε) (Wielander 

C., 2000, ζζ. 26-27). 

 

 

5. Ππακηική εθαπμογή ηος ππογπάμμαηορ 

5.1 Πποζέλεςζη ζηην ζσολική ηάξη και ζςμμεηοσή 

 

Σε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ καο ζηφρσλ εξγαζηήθακε 

αξρηθά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ πνπ ζέζακε, δειαδή 

λα καο αθνινπζεί ε καζήηξηα ζηε ζρνιηθή ηάμε φιεο ηηο ψξεο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο.  

Αθνχ δνθηκάζακε ζεηξά απνηπρεκέλσλ απνπεηξψλ ιεθηηθήο πξνηξνπήο θαη 

ιεθηηθψλ θηλήηξσλ γηα λα καο αθνινπζήζεη ζηελ ηάμε ε καζήηξηα,  απνδείρζεθε 

απνηειεζκαηηθφ έλα ηδηφηππν «ζπκβφιαην ηάμεο» κεηαμχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κφλν 

καζήηξηαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Τν ζπκβφιαην απηφ βαζίζηεθε ζηε δηαπίζησζε, 

κεηά απφ ηελ παξαηήξεζε, πσο ζηε καζήηξηα αξέζεη λα βιέπεη ηνλ  εθπαηδεπηηθφ λα 

επηδεηθλχεη κηα λέα δξαζηεξηφηεηα θαη  απηή λα ηελ κηκείηαη.  

    Σπγθεθξηκέλα, ππνζρεζήθακε ζηελ καζήηξηα πσο είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ηεο 

καζαίλνπκε θάηη λέν θάζε δηδαθηηθή ψξα, κε ηελ πξνυπφζεζε πσο ζα κπαίλεη ζηελ 

ηάμε. Γελ πξφθεηηαη ζε θακηά πεξίπησζε γηα «Σχλαςε ζπκθσλίαο» (Μαηζαγγνχξαο 

Η., 2000, ζ. 263), αθνχ δελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλνο ρξφλνο ζπκθσλίαο νχηε θαη 



αληακνηβή. Η αληακνηβή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ είλαη άιιε πέξα απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο απνθφκηζεο λέσλ γλψζεσλ.  Δίλαη επίζεο θαηαλνεηφ, δεδνκέλνπ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ σξψλ πνπ δηδάζθακε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, πσο ην παξαπάλσ 

«ζπκβφιαην» απαηηνχζε κεγάιε πξνζπάζεηα θαη θαληαζία γηα λα ηεξεζεί απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Ήηαλ αλαγθαίνο ν θαιφο πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεκάησλ, έηζη ψζηε λα  δηαζθαιηζζνχλ ε πνηθηιία θαη ε θαηλνηνκία ζηηο γλψζεηο 

πνπ παξέρνληαλ. Η ελεκέξσζε ηεο καζήηξηαο γηα ηελ λέα γλψζε πνπ ηελ πεξίκελε 

ηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη ζπλαηζζήκαηα πξνζκνλήο, 

γίλνληαλ είηε θαηά ηε ιήμε ηνπ δηαιείκκαηνο, είηε ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο 

δηδαθηηθήο ψξαο, φηαλ είρε πεξηζζφηεξεο ψξεο κάζεκα Φεηξνηερλίαο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ, ηφζν ηελ ηήξεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ 

απφ πιεπξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φζν θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο καζήηξηαο ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, πξνέθπςε ζεηξά δπζθνιηψλ πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ. 

Καηαξρήλ ε ζχζηαζε ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηείρε ήηαλ ηέηνηα, πνπ νη 

ζπκκαζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είραλ αλάγθε ηε ζπρλή επαλάιεςε 

δξαζηεξηνηήησλ, γηα λα ηηο θαηαθηήζνπλ, θαη φρη ηελ ζπλερή ελαιιαγή θαη πξνζζήθε 

λέσλ. Γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηή ηελ δπζθνιία θαηαθχγακε ζηελ δεκηνπξγία 

δηαθνξνπνηεκέλσλ αζθήζεσλ γηα θάζε καζεηή, πάλσ ζην ίδην φκσο ζέκα θαη 

αλάινγσλ ησλ δπλαηνηήησλ θάζε καζεηή. Δθαξκφζακε δειαδή ζε απφιπην βαζκφ 

ηνλ αηνκηθφ ραξαθηήξα (individualisierter Charakter) (Γξάθνο Γ., 2002, ζ. 27) ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχκε ζηελ πξφθιεζε απηή.  

 Η δεχηεξε πξφθιεζε πνπ ζπλαληήζακε ήηαλ πσο ε καζήηξηα ήηαλ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο, πνιχ γξήγνξε ζηελ εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε 

αζθήζεσλ. Δπηπιένλ, θαη ζε αληίζεζε κε δηαδεδνκέλα ζηεξεφηππα, πνπ ζέινπλ ην 

παηδί ηνπ  απηηζηηθνχ θάζκαηνο λα επαλαιακβάλεη αηέξκνλα γλψξηκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, δελ ήζειε λα επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα άζθεζε. Γηα λα 

εμαζθαιίζνπκε ζπκκεηνρή, ζρεδφλ νιφθιεξε ηε δηδαθηηθή ψξα, ηεο αλαζέηακε 

ζπρλά εξγαζίεο κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο θαη ρξφλν νινθιήξσζεο απφ απηέο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηεο ή ηελ πξνκεζεχακε κε πιηθά θαη εμνπιηζκφ ψζηε λα θαηαζθεπάζεη 

παξαιιαγέο ηεο ίδηαο άζθεζεο (π.ρ. κεγάιν δνρείν ην νπνίν ζα ζπλδπάζεη κε έλα 

κηθξφηεξν). 

Η ηξίηε θαη ζεκαληηθφηεξε ίζσο πξφθιεζε πνπ θιηζήθακε λα 

αληηκεησπίζνπκε ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο καζήηξηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ήηαλ ε απξνζπκία ηεο λα αθνινπζεί άκεζεο πξνηξνπέο θαη νδεγίεο. 

Μάιηζηα ε άκεζε πξνηξνπή κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα λέα θξίζε (tantrum), απφ 

πιεπξάο ηεο, αλ απηή γηλφηαλ επίκνλα. Όπσο αλαθέξακε, δηαπηζηψζακε πσο ε 

καζήηξηα εθδήισλε ελδηαθέξνλ φηαλ εθαξκφδακε κηκεηηθά κνληέια κάζεζεο 

(Μαηζαγγνχξαο Η., 2000, ζζ. 262-263), αληηδξνχζε φκσο αξλεηηθά ζην ιεθηηθφ 

θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Τελ ηδέα γηα ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα καο 

ηελ έδσζε καζεηήο καο άιινπ ηκήκαηνο, πνπ αλήθε επίζεο ζην απηηζηηθφ θάζκα. Σε 

αληίζηνηρε παξάδνζε καζήκαηνο ζην ηκήκα ηνπ καο είπε «Κπξία κηιάο πνιχ θαη κε 

δαιίδεηο!», ππελζπκίδνληάο καο πηζαλέο αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο πνπ ίζσο 

αληηκεηψπηδε ε καζήηξηά καο. Γνθηκάζακε ινηπφλ, κε ζεηηθφ απνηέιεζκα, ηελ 

επίδεημε λέσλ αζθήζεσλ ρσξίο ιεθηηθέο παξεκβνιέο απφ πιεπξάο καο. Σηε ζπλέρεηα 

αθήλακε θνληά ζηε καζήηξηα ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο άζθεζεο 

θαη ζηξεθφκαζηαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο γηα ιεθηηθή θαη πξαθηηθή βνήζεηα. Όηαλ 

εθείλε αηζζαλφηαλ έηνηκε, αλαιάκβαλε πξσηνβνπιία θαη άξρηδε λα δνπιεχεη, νπφηε 

θαη επαλεξρφκαζηαλ θαζνδεγψληαο ηελ, φπνπ  απηφ ήηαλ απαξαίηεην. 

Απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ζπκβνιαίνπ καο, παξαηεξήζακε πσο ε 

καζήηξηα αξλνχληαλ λα αζρνιεζεί κε ηα γλψξηκα ζε φινπο γατδνπξάθηα. Υπνζέζακε 



πσο ε άξλεζε απηή νθείινληαλ ζην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηηο λέεο γλψζεηο πνπ 

απνθφκηδε θαη πσο ε επίκνλε ζρεδίαζε ηνπ κνηίβνπ απηνχ ίζσο ιεηηνπξγνχζε 

αληηζηαζκηζηηθά  ζηελ ακεραλία πνπ κπνξεί λα αηζζαλφηαλ κπξνζηά ζε κε-

δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νδεγίεο (π.ρ. « δσγξάθηζε φ,ηη ζέιεηο»).  Η ππφζεζή 

καο επηβεβαηψζεθε ζε έλα βαζκφ ζε δχν πεξηπηψζεηο.  

Αξρηθά, θαηά ηελ απνπζία καο απφ ην ζρνιείν -γηα ιφγνπο πγείαο. Τε 

κέξα πνπ απνπζηάδακε έθηηαμε ην κνλαδηθφ σο ηνλ Ινχλην γατδνπξάθη, απφ πειφ (βι. 

Παξ. εηθ.2). Δπίζεο παξαηεξήζακε, φηη ζε θελά καζεκάησλ φπνπ δσγξάθηδε ρσξίο 

«ζέκα» θαη φπνπ απνπζίαδε δνκεκέλν πξφγξακκα, έθηηαρλε κφλν γατδνπξάθηα. 

Τέινο, δηαηππψζεθε απφ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, ε 

«ππφζεζε», πσο ίζσο ε επηηπρία πξνζέιεπζεο ηεο καζήηξηαο ζηελ ηάμε λα κελ 

νθείιεηαη ζηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζακε, αιιά ζην γεγνλφο πσο έθαλε θξχν 

(ήηαλ Ννέκβξηνο) θαη πσο ηελ άλνημε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ζα επαλέιζνπλ 

θαη ζα νμπλζνχλ.  Σε απηή ηελ ππφζεζε επαλέιζνπκε  παξαθάησ.  

 

5.2 Δπικοινυνία 

  

 Γηα λα επηηχρνπκε ηνλ δεχηεξν ζηφρν πνπ ζέζακε θαη λα εληζρχζνπκε, 

ζην βαζκφ πνπ ήηαλ εθηθηφ, ηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία, ζεζπίζακε θαηαξράο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα θαη αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία, νη νπνίνη 

βαζίδνληαη θπξίσο ζηνπο θαινχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία (Πνιπρξνλνπνχινπ Σ., 2003, ζζ. 21-22; United Spinal Association, 2011, 

ζ. 5) . 

Σχκθσλα κε απηνχο ηνπο θαλφλεο θξνληίζακε λα απεπζχλνπκε πάληα 

άκεζα ηνλ ιφγν ζε φινπο ηνπο  καζεηέο θαη καζήηξηεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

ζεσξνχζακε πηζαλφ λα απαληήζνπλ ή φρη. Ο θαλφλαο απηφο δεηήζεθε λα 

εθαξκφδεηαη απφ φια ηα άηνκα ηα νπνία επηζθέπηνληαλ ην εξγαζηήξην ηεο 

Φεηξνηερλίαο.  Δπίζεο θξνληίδακε νη εξσηήζεηο πνπ ζέηακε ζηνπο καζεηέο λα κελ 

είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ αιιά λα δίλνπκε κέζα απφ ηελ εξψηεζε δχν ή ηξεηο επηινγέο.  

Τν απνηέιεζκα ήηαλ λα μεθηλήζεη ζηαδηαθά ε καζήηξηα λα επηθνηλσλεί 

ιεθηηθά, αξρηθά κε κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηεο ζέηακε - γηα 

παξάδεηγκα : - Με πνην ρξψκα ζεο λα βάςεηο, θφθθηλν ή θίηξηλν, - Απηφ (δείρλεη 

ρξψκα). Καζψο πξνρσξνχζε ε ζρνιηθή ρξνληά ε ιεθηηθή επηθνηλσλία απφ πιεπξάο 

ηεο καζήηξηαο άξρηζε λα γίλεηαη πην ζπρλή θαη κε νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο. Ωο 

νξφζεκν ηεο πνξείαο απηήο ζεκεηψλνπκε ηελ εκέξα πνπ δσγξάθηζε 

Φξηζηνπγελληάηηθν ζέκα (Έιαην) θαη ηξαγνχδεζε νιφθιεξν ην νκψλπκν ηξαγνχδη 

(Βι. Παξ. εηθ.3).  

Θεσξήζακε πσο πεηχρακε ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αξρηθφ καο ζηφρν φηαλ 

ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2012, κηα εκέξα πνπ ε καζήηξηα ήηαλ ηδηαίηεξα αλαζηαησκέλε θαη 

ειαθξά επηζεηηθή, ηελ ξσηήζακε ηη έρεη θαη καο απάληεζε «πνλά ε θνηιηά»- απφ ηφηε 

φπνηε δελ έλησζε  θαιά ην δήισλε κφλε ηεο ή κεηά απφ εξψηεζε θαη δεηνχζακε απφ 

ηε ζρνιηθή λνζειεχηξηα λα κεξηκλήζεη. 

Έλα επηπιένλ εξγαιείν επηθνηλσλίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ 

καζήηξηαο θαη εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ έλαο θψδηθαο δσγξαθηθήο κε ηα 

επαλαιακβαλφκελα απφ ηε καζήηξηα γατδνπξάθηα. Σπγθεθξηκέλα, ζηα ειεχζεξα 

ζέκαηα δσγξαθηθήο, φπνπ απνηχπσλε ην κνηίβν απηφ ζπζηεκαηηθά, δηαπηζηψζακε 

(θαη επηβεβαηψζακε ξσηψληαο ηε κεηέξα) πσο ηα γατδνπξάθηα εθθξάδνπλ δηαζέζεηο, 

θαη παξαηεξψληαο ηα αξρίζακε λα θαηαλννχκε πψο αηζζαλφηαλ θάζε θνξά ε 

καζήηξηα.  



Γεδνκέλνπ πσο ε δσγξαθηθή νλνκάδεηαη ζπρλά «παγθφζκηα γιψζζα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο» θαη ε ρξήζε ηεο ζπλίζηαηαη απφ επηζηήκνλεο, φρη γηα ιφγνπο δηαγλσζηηθνχο, 

αιιά σο κέζν έθθξαζεο πξνβιεκάησλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ (Rollins J.A., 

2005, pp. 203-204), θαζηεξψζακε απηφ ηνλ λέν ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηε καζήηξηα. 

Σπγθεθξηκέλα, ηηο  κέξεο πνπ δελ ήζειε λα ζπκκεηάζρεη ζην κάζεκα ή ήηαλ  

αλαζηαησκέλε, ηελ αθήλακε λα δσγξαθίζεη γηα λα καο δείμεη ηη ηεο ζπκβαίλεη. Σηε 

ζπλέρεηα θαη παξαηεξψληαο ηηο δσγξαθηέο ηεο ηελ ξσηνχζακε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ππνζέηακε πσο έρεη θαη εθείλε έδεηρλε κε εμσιεθηηθφ ηξφπν ηελ ζπκθσλία ηεο 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο πνπ ηελ θαηαλνήζακε. Σπλήζσο κεηά απφ κηα ηέηνηα 

δξαζηεξηφηεηα ε καζήηξηα εξεκνχζε θαη ζπκκεηείρε πην πξφζπκα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία(βι. Παξ. εηθ. 4-5-6). 

 

 

5.3  Ένηαξη ζηην ομάδα και ζςνεπγαζία/ ζςμμεηοσή ζηιρ ομαδικέρ 

δπάζειρ 

 

Σηνλ ηνκέα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, 

δηαπηζηψζακε κε ηθαλνπνίεζε πσο νη καζεηέο ηνπ Τκήκαηνο  αληαπνθξίζεθαλ 

απζφξκεηα ζηνλ πξψην θαλφλα ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Μηινχζαλ πάληα ζηελ 

ζπκκαζήηξηά ηνπο επζέσο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ δηθή ηεο ιεθηηθή ζπκκεηνρή, 

κηκνχκελνη ηε ζηάζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ.  Σηαδηαθά ε καζήηξηα αληαπνθξίζεθε ζηελ 

επηθνηλσλία απφ πιεπξάο ηεο νκάδαο κε ραξνχκελεο θσλέο θαη γέιηα θαη ππήξμε 

ζηαζεξή αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε, πεηξάγκαηα θαη γέιηα φιε ηε ρξνληά. 

Σε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν νξγαλψλακε ζπρλά νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο- 

παηρλίδηα ζρεηηθά κε ην ηειηθφ αληηθείκελν. Παίξλακε, γηα παξάδεηγκα, έηνηκα 

θεξακηθά θαη θσλάδακε κέζα γηα λα αθνχζνπκε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ήρνπο πνπ 

παξήγαγαλ, κεηά επαλαιακβάλακε φινη καδί ζπληνληζκέλα. Μέζα απφ ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο επηδηψμακε, πέξαλ ησλ άιισλ, λα δεκηνπξγήζνπκε 

πνιπαηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο γηα ηα άηνκα ηεο νκάδαο, παξέρνληαο ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη εθηφλσζεο (Betts D,, 2005/1, ζ. 27). 

Γηα πνιιέο αζθήζεηο εθαξκφζακε νκαδνζπλεξγαηηθά κνληέια κάζεζεο, 

είηε κέζα απφ νκαδηθέο εξγαζίεο- κε ηνπνζέηεζε ηκεκάησλ άζθεζεο εθ πεξηηξνπήο- 

είηε νξγαλψλνληαο γξακκέο παξαγσγήο αληηθεηκέλσλ- αλαζέηνληαο ζηνλ θάζε έλα 

ηκήκα ηεο παξαγσγήο, αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπ. Σηελ αξρή ε καζήηξηα 

θαηλφηαλ επηθπιαθηηθή θαη ζπγθεληξσηηθή, παίξλνληαο θνληά ηεο φια ηα πιηθά θαη 

πξνζπαζψληαο λα θηηάμεη κφλε ηεο ηελ εξγαζία. Μεηά απφ πνιιέο επαλαιήςεηο 

ηέηνηνπ είδνπο αζθήζεσλ θαη κε ήπηεο παξαηεξήζεηο άξρηζε ζηαδηαθά λα ζπκκεηέρεη 

ζηηο νκαδηθέο αζθήζεηο, μεθηλψληαο φκσο πάληα κε ιίγε θαζπζηέξεζε θαη αθνχ είρε 

βεβαησζεί γηα ηνλ ηειηθφ ζηφρν ηεο εξγαζίαο, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε. 

  

5.4 Δπιπλέον εκπαιδεςηικέρ ζηπαηηγικέρ 

 

Πέξα απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφζακε γηα 

λα ηνπο πεηχρνπκε, παξαηεξήζακε πσο ε ειεπζεξία θίλεζεο ζηνλ εξγαζηήξην έδσζε 

επηπιένλ  ζεηηθά απνηειέζκαηα κε έκκεζν ηξφπν. 

Δπηδηψθακε λα είλαη ζε κφληκε βάζε πξνζηηά ηα δηάθνξα πιηθά ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζε φινπο ηνπο καζεηέο, ηεξνχκελσλ βέβαηα ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο.  Η 

ειεπζεξία απηή έθεξε σο απνηέιεζκα ήδε απφ ηνλ Γεθέκβξην ε καζήηξηα λα αλαδεηά 

θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα νινθιεξψζεη αζθήζεηο κε ηξφπν πνιππινθφηεξν απφ 

απηφλ πνπ πξνηείλακε αξρηθά. Τν Φεβξνπάξην πιένλ είρε θηάζεη ζε ηέηνην επίπεδν 



απηελέξγεηαο, πνπ κφλε ηεο έπαηξλε πιηθά θαη εξγαιεία απφ ηηο ζέζεηο ηνπο, γηα λα 

θηηάμεη εμαξρήο θάπνην έξγν πνπ θαληάζηεθε. 

Σε απηφ ην πιαίζην ηεο ειεπζεξίαο, κάιηζηα, ε καζήηξηα  άξρηζε λα 

πεγαίλεη ζην ξάδην  θαη λα βξίζθεη ζηαζκφ κε κνπζηθή πνπ ηεο άξεζε, δεκηνπξγψληαο 

έηζη κφλε ηεο έλα επράξηζην, γηα ηελ ίδηα, εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ.  

Δίκαζηε πεπεηζκέλνη, πσο ε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη νη ζρεηηθά ειαζηηθνί, 

αιιά ζαθείο, θαλφλεο πνπ εθαξκφζακε, ζπλεηέιεζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ  

επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέζακε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο. 

 

5.5  Δπιζηποθή ζηον ππώηο ζηόσο 

 

Δπαλεξρφκελνη ζηελ «ππφζεζε» κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, φηη ε 

πξνζέιεπζε  ηεο καζήηξηαο ζηελ αίζνπζα ήηαλ κφλν πξνζσξηλή, ζα πξέπεη λα 

δηαπηζηψζνπκε, φηη απηή επαιεζεχηεθε ελ κέξεη, αιιά ηελ επζχλε ηελ θέξεη ε 

εθπαηδεπηηθφο. Σπγθεθξηκέλα, ηνλ κήλα Μάξηην αξρίζακε λα επαλαιακβάλνπκε 

αζθήζεηο, πνπ είραλ μαλαγίλεη, επεηδή δελ είρε αθφκα ζπλδεζεί ν θνχξλνο θαη  

επνκέλσο δελ κπνξνχζακε   λα πξνρσξήζνπκε ζηα επφκελα ζηάδηα θαηαζθεπήο. Ωο 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ επαλαιήςεσλ, ε καζήηξηα έπαςε λα έξρεηαη ζην ζρνιείν απφ 

ηηο 11 Μαξηίνπ σο θαη 25 Απξηιίνπ. 

Υπνζέζακε πσο ε απνπζία ηεο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ 

πιεπξάο ηεο, αθνχ δελ ηεξήζεθε ην «ζπκβφιαην» απφ πιεπξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Γηα απηφ ην ιφγν δψζακε ιίγν πξηλ ην Πάζρα ζηε κεηέξα ηεο καζήηξηαο έλα δηθφ ηεο 

θεξακηθφ, ην νπνίν είρακε ςήζεη θαη παιψζεη, κε  ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο φζν έιεηπε, 

θαη είπακε ζηε κεηέξα λα κεηαθέξεη ζηελ θφξε ηεο, φηη ςήλνπκε θαη παιψλνπκε 

πιένλ θαη πσο νη ζπκκαζεηέο ηελ αλαδεηνχλ.  

Πξάγκαηη, κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα ε καζήηξηα επέζηξεςε ζηα 

καζήκαηά ηεο θαη παξαθνινπζνχζε φιεο ηηο ψξεο. 

 

6. Σςμπεπάζμαηα και παπαηηπήζειρ 

 

Κάλνληαο απνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζε ζρέζε 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζήζακε, ζεσξνχκε 

πσο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά.  

Δμαζθαιίζακε θαηαξρήλ ηε ζπκκεηνρή ηεο καζήηξηαο ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τκήκαηφο ηεο θαη σο ην ηέινο νη αληηδξάζεηο ηεο αλαθνξηθά 

κε ηελ απξνζπκία λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα πεξηνξίζηεθαλ ζε δειψζεηο απφ 

πιεπξάο ηεο φπσο, «Θα πάκε ζηε ζάιαζζα λα θάλνπκε κπάλην», αληηδξάζεηο 

αλακελφκελεο απφ θάζε έθεβν καζεηή θνληά ζηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

Καηαθηήζακε ζε κηθξφ βαζκφ ηελ αχμεζε ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο απφ 

πιεπξάο ηεο καζήηξηαο, ελψ ε βνήζεηα ηνπ κε-ιεθηηθνχ θψδηθα πνπ αλέπηπμε κέζα 

απφ ηελ δσγξαθηθή ηεο κε ηελ εθπαηδεπηηθφ δηεπθφιπλε ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. 

Σε επίπεδν θνηλσληθφ δηαπηζηψζακε πσο απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα ηνπ πεξίγπξνχ ηεο. Αλ θαη ε ίδηα δελ αλαιάκβαλε πξσηνβνπιία 

αιιειεπίδξαζεο, αληαπνθξίλνληαλ κε επραξίζηεζε ζε εξεζίζκαηα. Μάιηζηα 

δηαπηζηψζακε δείγκαηα αληαγσληζκνχ φηαλ επαηλέζακε καζεηή γηα θάηη 

ρακειφηεξσλ ησλ δηθψλ ηεο δπλαηνηήησλ, νπφηε ε αληίδξαζή ηεο ήηαλ «ζηγά ην 

πξάκα». 

Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ κέζα απφ εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνιιέο απφ ηηο 



εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά θαλείο ζε άηνκα κε Γ.Α.Γ.. Γηα λα είλαη φκσο 

απνηειεζκαηηθφ ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη νη εθπαηδεπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ζηηο αθξηβείο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη φρη λα εθαξκφδνληαη απηνχζηεο, 

φπσο  παξνπζηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Απηή ε αλάγθε γίλεηαη εληνλφηεξε αλ  

ιεθζεί ππφςε, φηη «ε ζπκπεξηθνξά θαη νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο γηα έλα παηδί ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ κπνξεί λα είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο θαη κνλαδηθέο φζν θαη ην 

θάζε παηδί μερσξηζηά σο άηνκν» (Emery M.J., 2004, p. 143). Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ 

λα θαηαθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο λα απηφ-αμηνινγείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδεη ηηο ειιείςεηο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ θαη λα ην αλαζεσξεί.  
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