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Στόχος του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών και µεθόδων της 

προσέγγισης TEACCH για την εκπαίδευση παιδιών µε αυτισµό στο σχολικό 

περιβάλλον. Το Πρόγραµµα TEACCH ιδρύθηκε την δεκαετία του ’70 από τον 

καθηγητή ψυχιατρικής Eric Schopler, τον οποίο διαδέχθηκε ο καθηγητής Gary 

Mesibov. Τα κέντρα διάγνωσης, συµβουλευτικής και υποστήριξης ατόµων µε αυτισµό 

του µοντέλου TEACCH είναι εννέα (9) και όλα βρίσκονται στην πολιτεία της Βόρειας 

Καρολίνας (ΗΠΑ). 

 

Ο αυτισµός ως µία άλλη «κουλτούρα» 

Σύµφωνα µε τη δοµηµένη προσέγγιση, ο αυτισµός θεωρείται ως µια διαταραχή της 

ανάπτυξης µε ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά. Τα άτοµα µε αυτισµό έχουν 

έναν ξεχωριστό τρόπο σκέψης, που είναι αποδεκτός και σεβαστός. Ο αυτισµός, 

σύµφωνα µε την προσέγγιση TEACCH χαρακτηρίζεται ως µια διαφορετική 

«κουλτούρα», µε την έννοια ότι τα άτοµα µε αυτισµό έχουν κοινά γνωστικά 

χαρακτηριστικά και παρόµοιες συµπεριφορές (Mesibov, Shea & Schopler, 2005). 

Απαραίτητη προϋπόθεση της κατάλληλης ειδικής αγωγής είναι η κατανόηση των 

ιδιαίτερων γνωστικών χαρακτηριστικών των ατόµων µε αυτισµό και η 

προσαρµογή του περιβάλλοντος ώστε να είναι κατανοητό. Συνεπώς, ο στόχος της 

ειδικής εκπαίδευσης δεν είναι η κανονικοποίηση των παιδιών µε αυτισµό αλλά η 

υποστήριξη τους µε κατάλληλες προσαρµογές του φυσικού περιβάλλοντος. Η 

εκπαιδευτική στήριξη παρέχεται εφόρου ζωής και προσαρµόζεται στο επίπεδο των 

δυσκολιών που έχει το κάθε άτοµο στο φάσµα του αυτισµού. 

Η δοµηµένη προσέγγιση αξιοποιεί τα ευρήµατα της ψυχολογικής και 

εκπαιδευτικής έρευνας για την ιδιαίτερα καλή οπτική αντίληψη και σκέψη των ατόµων 

µε αυτισµό (Quill, 1997˙ Schuler, 1995). Επιπλέον, επεξεργάζονται µε ιδιαίτερους και 

ασυνήθιστους τρόπους τα αισθητηριακά ερεθίσµατα. Η προσοχή τους είναι 

επιλεκτική και αδυνατούν να κατανοήσουν το συνολικό πλαίσιο αναφοράς των 

πληροφοριών (Happe, 1994). Αδυνατούν να συνδέσουν την αιτία και µε το 

αποτέλεσµα µιας ενέργειας και συνεπώς να κατανοήσουν το νόηµα πολλών 

δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, έχουν δυσκολίες στην αντίληψη της ακολουθίας και 

της οργάνωσης των ενεργειών τους (Οzonoff, 1995). Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα όταν θα 

πρέπει να εκτελέσουν µία δραστηριότητα µε πολλά βήµατα, όπου αν και έχουν 

κατακτήσει κάποια βήµατα, ωστόσο δεν ακολουθούν την σωστή σειρά για να 

ολοκληρωθεί η δραστηριότητα. 

Ακόµη, ενώ είναι σε θέση να ταξινοµήσουν αντικείµενα βάσει συγκεκριµένων 

εξωτερικών χαρακτηριστικών (π.χ. χρώµα, σχήµα), έχουν δυσκολίες στην 

κατανόηση και τον συνδυασµό αφηρηµένων εννοιών. Η σκέψη τους δεν είναι 



ιδιαίτερα ευέλικτη και δυσκολεύονται ιδιαίτερα στη γενίκευση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων τους από ένα περιβάλλον µάθησης σε άλλο. Επιπλέον, έχουν 

δυσκολίες στην κατανόηση του χρόνου, δηλαδή να αντιληφθούν πότε αρχίζει και 

πότε τελειώνει µία δραστηριότητα. 

Επιπλέον, έχουν έντονες παρορµήσεις, λόγω έλλειψης αυτοελέγχου των 

συµπεριφορών τους. Γι’ αυτό, συχνά οι κινήσεις προς τον εαυτό τους, προς τους 

άλλους και προς αντικείµενα είναι αδέξιες. Συχνά τα άτοµα µε αυτισµό βιώνουν 

υπερβολική αγωνία και άγχος, λόγω της δυσκολίας τους να κατανοήσουν τι 

συµβαίνει γύρω τους. Αυτή η συναισθηµατική φόρτιση εντείνει την προσκόλληση 

τους σε ρουτίνες και εµµονές, ώστε να διατηρήσουν µία σταθερότητα στο 

περιβάλλον. Τέλος, τα άτοµα µε αυτισµό έχουν την τάση να αναπτύσσουν µεγάλη 

εξάρτηση από τις προτροπές των άλλων, και αυτό µπορεί να λειτουργήσει 

ανασταλτικά για την κατάκτηση της αυτονοµίας τους. 

Η αποδοχή και ο σεβασµός του αυτισµού ως µία άλλη «κουλτούρα» συνδέεται µε 

την αντίληψη για το ρόλο του εκπαιδευτικού ή του γονέα ως τον διερµηνέα ανάµεσα 

σε δύο κουλτούρες: την «κουλτούρα» των ατόµων µε αυτισµό και την «κουλτούρα» 

αυτών που δεν έχουν αυτισµό. Εποµένως, ο ρόλος του θεραπευτή συνίσταται στην 

αποκωδικοποίηση των προσδοκιών και των κανόνων του µη-αυτιστικού 

περιβάλλοντος ώστε τα άτοµα µε αυτισµό να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν µε 

µεγαλύτερη ευκολία και επιτυχία µε τα άτοµα της µη-αυτιστικής κουλτούρας. Τούτο 

σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός κατανοώντας τον ιδιαίτερο τρόπο αντίληψης και σκέψης 

των ατόµων µε αυτισµό θα τροποποιήσει το περιβάλλον µάθησης ώστε το άτοµο µε 

αυτισµό να το κατανοεί και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί πιο αυτόνοµα σε αυτό. 

Η διδασκαλία µε την χρήση οπτικοποιηµένου υλικού έχει αναδειχθεί ως ιδιαίτερα 

επιτυχηµένη µέθοδος για την κατάκτηση της αυτονοµίας σε µαθητές µε αυτισµό 

(MacDuff, Krantz & McClannachan, 1993˙ Pierce & Schreibman, 1994). Η δοµηµένη 

προσέγγιση προσφέρει τις κατάλληλες µεθόδους για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Οι παιδαγωγικές αρχές και οι στόχοι της δοµηµένης προσέγγισης 

Η εφαρµογή της δοµηµένης προσέγγισης βασίζεται σε µία συνεχή και 

συστηµατική αξιολόγηση που εστιάζεται στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις 

αναδυόµενες δεξιότητες των παιδιών µε αυτισµό. Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι ο 

κύριος στόχος της αξιολόγησης δεν είναι να εντοπιστούν οι αδυναµίες του ατόµου µε 

αυτισµό αλλά οι δεξιότητες που µπορεί να κατακτήσει µε λίγη βοήθεια 

(«αναδυόµενες»). 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται για τα ενδιαφέροντα και τις εµµονές των 

παιδιών µε αυτισµό αξιοποιούνται στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

υλικού. Για παράδειγµα, αν ένα παιδί µε αυτισµό έχει εµµονή µε τα τρένα, το 

εκπαιδευτικό υλικό για να διδαχθεί έννοιες, όπως τα χρώµατα, τα σχήµατα, οι 

αριθµοί, τα γράµµατα ή λέξεις µπορεί να συνδέεται µε το θέµα των τρένων. Ακόµη, 

καταγράφονται οι τρόποι µε τους οποίους ένα παιδί µε αυτισµό ανταποκρίνεται σε 

µία δραστηριότητα (Mesibov, Shea & Adams, 2001), όπως οι συµπεριφορές του 

στην έναρξη και κατά τη διάρκεια µιας δραστηριότητας, πότε και πως ζητάει βοήθεια, 

οι αντιδράσεις του σε διορθώσεις της εργασίας του από τον εκπαιδευτικό. 

Μία άλλη σηµαντική παιδαγωγική αρχή που διέπει την δοµηµένη προσέγγιση 

είναι η συνεργασία µε τους γονείς (Marcus, Kunce & Schopler, 1997). Οι γονείς 

θεωρούνται ως συν- θεραπευτές, δηλαδή καλούνται να έχουν ενεργή συµµετοχή 

στην εκπαίδευση του παιδιού τους, ώστε να είναι εφικτή η γενίκευση των δεξιοτήτων 

του στο περιβάλλον του σπιτιού και της κοινότητας. Οι γονείς συµµετέχουν ως 

εκπαιδευόµενοι σε σεµινάρια για την εφαρµογή µεθόδων της δοµηµένης 

προσέγγισης στο σπίτι και λαµβάνουν καθοδήγηση και στήριξη από τους θεραπευτές 



TEACCH. 

Ο πρώτος στόχος της δοµηµένης προσέγγισης είναι η κατανόηση 

του περιβάλλοντος από τα άτοµα µε αυτισµό (Shulman 2004α, 2004β). 

Το δοµηµένο περιβάλλον ανταποκρίνεται καλύτερα στον ιδιαίτερο 

τρόπο σκέψης των ατόµων µε αυτισµό. Όταν οι λειτουργίες του κάθε 

χώρου στο περιβάλλον είναι σαφείς τότε οι απαιτήσεις είναι κατανοητές 

από τα άτοµα που καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτό. Επιπλέον, το 

οργανωµένο περιβάλλον είναι προβλέψιµο και διευκολύνει την 

προσαρµογή των ατόµων µε αυτισµό σε αυτό. Η Τherese Jolliffe, άτοµο 

µε σύνδροµο Asperger, χαρακτηριστικά εξηγεί: «Επειδή η ζωή είναι µια 

τόσο αποδιοργανωτική µάζα ήχων και εικόνων, είναι πραγµατικά 

βοηθητικό για ένα άτοµο µε αυτισµό να µπορεί να βάλει µια τάξη στη 

ζωή του. Η ανάγκη για σταθερότητα που αναφέρθηκε νωρίτερα είναι 

σηµαντικό να διατηρείται κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε τον ίδιο τρόπο 

κάθε µέρα. Αυτό µπορεί να είναι βαρετό για τους περισσότερους 

ανθρώπους αλλά είναι ένα από τα λίγα πράγµατα που µπορούν να 

ανακουφίσουν για λίγο. Για µένα είναι απαραίτητο να έχω 

καθορισµένους χρόνους και χώρους για το καθετί.» (1992, σελ.18). 

Ο δεύτερος στόχος της δόµησης του περιβάλλοντος είναι η αυθόρµητη 

επικοινωνία του ατόµου µε αυτισµό. Όταν ένα παιδί µε αυτισµό γνωρίζει και είναι 

εξοικειωµένο µε το περιβάλλον του, µπορεί και να εκφράσει καλύτερα για τις ανάγκες 

του µέσα σε αυτό. Ακόµη, σε ένα οργανωµένο περιβάλλον, σηµατοδοτείται µε 

µεγαλύτερη ευκολία και σαφήνεια η ολοκλήρωση µιας δραστηριότητας. Επιπλέον, σε 

ένα οργανωµένο περιβάλλον οι ρουτίνες ενσωµατώνονται πιο εύκολα και τα άτοµα 

µε αυτισµό µπορούν να τις ακολουθήσουν πιο οµαλά. Τέλος, όταν τα άτοµα µε 

αυτισµό γνωρίζουν τις απαιτήσεις και τις δραστηριότητες που συνδέονται µε 

διαφορετικούς χώρους και µάθουν να ακολουθούν ρουτίνες, είναι σε θέση να 

συµµετέχουν σε περισσότερες δραστηριότητες µε µεγαλύτερη αυτονοµία, χωρίς 

προτροπές και οδηγίες από τους άλλους. 

 

 

Μέθοδοι της δοµηµένης διδασκαλίας 

• Η δόµηση του περιβάλλοντος της τάξης 

Η περιγραφή που ακολουθεί περιορίζεται στους χώρους µιας τάξης για παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Κάθε περιοχή διδασκαλίας θα πρέπει να είναι 

οριοθετηµένη µε οπτική σαφήνεια. Η φυσική οριοθέτηση επιτυγχάνεται µε διάφορα 

µέσα, όπως έπιπλα (τραπέζι, θρανία, καρέκλες, ντουλάπες), λωρίδες από χαρτί 

κολληµένες στη µέση ενός θρανίου ή στο πάτωµα. Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος για 

κάθε δραστηριότητα είναι οπτικά οριοθετηµένος και βοηθά τα παιδιά µε αυτισµό να 

συνδέσουν τον κάθε χώρο της τάξης τους µε συγκεκριµένες δραστηριότητες. 

Αναλυτικότερα, µέσα σε µία τάξη είναι σηµαντικό να διαµορφωθούν διάφορες 

περιοχές διδασκαλίας. Καταρχήν, στην περιοχή της µετάβασης βρίσκονται τα 

εξατοµικευµένα ηµερήσια προγράµµατα των παιδιών της τάξης, όπου τα παιδιά 

πηγαίνουν πολύ συχνά ποιες δραστηριότητες θα κάνουν και µε ποια σειρά. Ο 

εκπαιδευτικός προτρέπει (λεκτικά ή µε σωµατική καθοδήγηση) το κάθε παιδί να πάει 

στο πρόγραµµα όταν τελειώνει µία δραστηριότητα και να δει την επόµενη 

δραστηριότητα που θα κάνει. Για τα παιδιά που δε µπορούν ή δεν θέλουν να πάνε 

στο χώρο µετάβασης, ο εκπαιδευτικός µεταφέρει ένα µέρος του προγράµµατος στο 



παιδί, ώστε το παιδί να γνωρίζει την επόµενη δραστηριότητα. 

Η δεύτερη περιοχή διδασκαλίας είναι ο χώρος για την αυτόνοµη εργασία, που 

θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός στη δοµηµένη διδασκαλία. Σε αυτή την περιοχή, το 

παιδί µαθαίνει να δουλεύει µόνο του, αλλά µπορεί να έχει υποστήριξη από τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι συνήθως πίσω από το µαθητή ή σε κάποια απόσταση, 

ώστε σταδιακά η βοήθεια που προσφέρει να µειώνεται. Η θέση του δασκάλου σε 

αυτή την περιοχή δείχνει πώς αντιλαµβάνεται ο ίδιος ο εκπαιδευτικός τον δικό του 

ρόλο και την λειτουργία του χώρου για την εκπαίδευση του παιδιού. Με αυτόν τον 

τρόπο, αναγνωρίζεται η ανάγκη των ατόµων µε αυτισµό να έχουν τον δικό τους χώρο 

µέσα στην τάξη. 

Η τρίτη περιοχή διδασκαλίας είναι ο χώρος για τις οµαδικές δραστηριότητες, που 

οριοθετείται µε ένα στρόγγυλο τραπέζι και καρέκλες. Συνήθεις οµαδικές 

δραστηριότητες είναι το φαγητό, η µουσική, η κουβεντούλα, το επιτραπέζιο παιχνίδι 

και η οµαδική χειροτεχνία. Σε αυτόν τον χώρο µπορούν να διδαχθούν οι κοινωνικές 

δεξιότητες, και δηµιουργούνται περισσότερες απαιτήσεις για τα παιδιά µε αυτισµό, 

λόγω των κοινωνικών ερεθισµάτων και απαιτήσεων. 

Η τέταρτη περιοχή διδασκαλίας είναι ο χώρος του παιχνιδιού, της χαλάρωσης και 

της ψυχαγωγίας. Σε µία ευρύχωρη τάξη, προσφέρεται η δυνατότητα για επαρκή 

χώρο για κινητικό παιχνίδι. Σε µία µικρή τάξη, τα υλικά για το παιχνίδι µπορούν να 

µεταφέρονται στο χώρο της αυτόνοµης εργασίας του παιδιού, στο βαθµό που αυτό 

είναι εφικτό. Αξίζει να τονιστεί ότι είναι απαραίτητη η καλή οργάνωση των παιχνιδιών 

στον χώρο αυτό, ώστε τα παιδιά µε αυτισµό να γνωρίζουν και να µάθουν να τα 

τοποθετούν στην συγκεκριµένη θέση µετά τη χρήση τους. 

Η πέµπτη περιοχή είναι ο χώρος της διδασκαλίας ένας-προς-ένα. Η πιο 

αντιπροσωπευτική διευθέτηση των επίπλων σε αυτό το χώρο συνίσταται σε ένα 

τραπέζι και δύο καρέκλες σε αντικριστή θέση. Εδώ ο εκπαιδευτικός διδάσκει 

δεξιότητες µίµησης, κατανόησης και έκφρασης προφορικού λόγου, καθώς και 

κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. παιχνίδια εναλλαγής σειράς). Ακόµη, αυτή η περιοχή 

χρησιµοποιείται για ένα µέρος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ώστε ο εκπαιδευτικός 

να καταγράψει τις συµπεριφορές και δεξιότητες σε ανάλογες διδακτικές συνθήκες. 

 

• Το ηµερήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων της τάξης 

Στη δοµηµένη προσέγγιση το πρόγραµµα δραστηριοτήτων της τάξης είναι 

εξατοµικευµένο και ηµερήσιο (Collia-Faherty, 1999˙ Mesibov, Browder & 

Kirkland, 2002). Ένα απλό πρόγραµµα περιλαµβάνει δύο δραστηριότητες: «πρώτα 

δουλειά και µετά παιχνίδι» και όχι το αντίστροφο. Με ένα τέτοιο πρόγραµµα δίνονται 

πληροφορίες στα παιδιά µε αυτισµό για ό,τι προηγείται και ό,τι ακολουθεί. Όταν το 

παιδί µάθει να ακολουθεί αυτή την σειρά δραστηριοτήτων, τότε το πρόγραµµα 

εµπλουτίζεται βήµα – βήµα µε άλλες δραστηριότητες. 

Αξίζει να τονιστεί ότι το κάθε παιδί µε αυτισµό χρειάζεται να µάθει να ακολουθεί 

µία ρουτίνα και να κάνει δραστηριότητες ακόµη και µικρής διάρκειας σε κάθε χώρο 

της τάξης. Είναι σκόπιµο να υπάρχει καλή κατανοµή του διδακτικού χρόνου σε κάθε 

περιοχή διδασκαλίας. Η µετάβαση από τον ένα χώρο σε ένα άλλο θα πρέπει να 

γίνεται πάντα από τον χώρο του προγράµµατος και όχι τυχαία ή όποτε θέλει το παιδί 

µε αυτισµό. Συχνά η διδασκαλία ξεκινά από την χρήση του προγράµµατος, ώστε να 

εδραιωθεί ως ρουτίνα για τον κάθε µαθητή. Αυτή η σταθερότητα δηµιουργεί ασφάλεια 

και ηρεµία στο παιδί µε αυτισµό, νοιώθει εµπιστοσύνη στο περιβάλλον του. Με αυτόν 

τον τρόπο συνεργάζεται περισσότερο και µαθαίνει καλύτερα. 

Η µορφή της οπτικής σηµατοδότησης κάθε δραστηριότητας στο πρόγραµµα 



µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε το γνωστικό επίπεδο του κάθε παιδιού µε αυτισµό. 

Συνήθως, η πρώτη µορφή σηµατοδότησης είναι τα αντικείµενα της δραστηριότητας 

που θα ασχοληθεί το παιδί. Για τον σκοπό αυτό, επιλέγουµε αντικείµενα που να 

έχουν νόηµα για το παιδί. Για παράδειγµα, ένα τουβλάκι lego µπορεί να σηµατοδοτεί 

µία δραστηριότητα µε κατασκευαστικό παιχνίδι. 

Σε πιο προχωρηµένα επίπεδα οπτικής αναπαράστασης µιας δραστηριότητας 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν φωτογραφίες ή εικόνες, ή εικόνες και λέξεις, µόνο 

λέξεις ή προτάσεις. Για τα άτοµα µε σύνδροµο Asperger το πρόγραµµα µπορεί να 

είναι γραπτό, µε την µορφή ενός πίνακα µε στήλες για να σηµειώνονται οι 

δραστηριότητες που θα γίνουν και αν έγιναν Collia-Faherty, 2003). Αυτό που έχει 

σηµασία είναι η µορφή σηµατοδότησης της δραστηριότητας να είναι σαφής για το 

παιδί. Όταν η οπτική σαφήνεια είναι επαρκής, ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να 

προσφέρει λεκτική καθοδήγηση για την εκτέλεση µιας δραστηριότητας. 

 

• Το σύστηµα εργασίας 

Το τρίτο στοιχείο της δοµηµένης διδασκαλίας είναι το εξατοµικευµένο σύστηµα 

εργασίας. Σε ένα πλήρες σύστηµα εργασίας περιέχονται οι εξής πληροφορίες για το 

µαθητή µε αυτισµό: α) ποια δουλειά θα κάνει, β) πόση δουλειά θα κάνει, γ) πώς 

γνωρίζει ότι τελείωσε, δ) τι θα κάνει αφού τελειώσει αυτή τη δραστηριότητα. Το 

σύστηµα εργασίας παρουσιάζεται στο παιδί είτε σε κάθετη ή οριζόντια διάταξη σε 

κάθε περιοχή διδασκαλίας. Για παράδειγµα, ένας µαθητής βλέπει µπροστά στο 

θρανίο του στον χώρο της αυτόνοµης εργασίας, τέσσερα καρτελάκια σε κάθετη ή 

οριζόντια διάταξη που έχουν το ίδιο σχήµα (στρόγγυλο) αλλά σε τέσσερα διαφορετικά 

χρώµατα. Κάθε καρτελάκι σηµατοδοτεί µία δραστηριότητα. Ο µαθητής πριν ξεκινήσει 

µία δραστηριότητα παίρνει το πρώτο καρτελάκι και το ταυτίζει µε το όµοιο καρτελάκι 

που είναι κολληµένο σε µία δραστηριότητα που βρίσκεται σε µία θέση στη δεξιά 

µεριά του. Το σύστηµα εργασίας ενός πιο ικανού παιδιού µε αυτισµό θα µπορούσε 

να είναι µία γραπτή λίστα µε τις δραστηριότητες που θα κάνει και µία διπλανή στήλη 

για να σηµειώνεται η ολοκλήρωση της κάθε δραστηριότητας. 

 

• Το δοµηµένο εκπαιδευτικό υλικό 

Η δοµηµένη προσέγγιση περιλαµβάνει τον σχεδιασµός και την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού µε οπτική οργάνωση και οπτικές οδηγίες για την χρήση του, οι 

οποίες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σαφείς, ώστε το παιδί µε αυτισµό να κατανοεί τις 

απαιτήσεις της κάθε δραστηριότητας. Με το οπτικοποιηµένο υλικό αξιοποιούνται οι 

εξαιρετικές ικανότητες των ατόµων µε αυτισµό στην οπτική αντίληψη και σκέψη και 

δηµιουργούνται κίνητρα για την ενασχόληση τους µε µία δραστηριότητα. Οι 

δραστηριότητες που βασίζονται µόνο σε προφορικές οδηγίες είναι πολύ πιθανό να 

έχουν λιγότερα µαθησιακά οφέλη ακόµη και τους µαθητές µε αυτισµό και υψηλή 

λειτουργικότητα. Ο ρόλος του δασκάλου στη δοµηµένη διδασκαλία συνίσταται στον 

σχεδιασµό και την παραγωγή εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού υλικού που θα 

στηρίζεται στις αρχές της δόµησης και της οπτικοποίησης. 

Σύµφωνα µε τη δοµηµένη προσέγγιση, οι παράµετροι για την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά µε αυτισµό είναι: α) οι οπτικές οδηγίες, β) η οπτική 

οργάνωση και γ) η οπτική σαφήνεια (Mesibov, Shea, & Schopler, 2005˙ Schopler, 

Mesibov, & Hearsey, 1995). 

Οι οπτικές οδηγίες δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο εκτέλεσης µιας 

δραστηριότητας. Υπάρχουν τέσσερες µορφές οπτικών οδηγιών: α) τα υλικά της 



δραστηριότητας (π.χ. ένα κορδόνι και χάντρες τοποθετηµένες σε ένα µικρό κουτί). Β) 

τα προσχέδια που σηµατοδοτούν τα σηµεία που θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα 

αντικείµενο (π.χ. ένα χαρτόνι που έχει κοπεί σε σχήµα κύκλου ώστε το παιδί να 

οδηγηθεί να τοποθετήσει το αντικείµενο στη θέση αυτή). Γ) ένα ολοκληρωµένο δείγµα 

σε τρισδιάστατη µορφή µε τα υλικά της δραστηριότητας. ∆) φωτογραφίες ή εικόνες µε 

το τελικό αποτέλεσµα της χρήσης των υλικών της δραστηριότητας (π.χ. µία κάρτα ή 

µία φωτογραφία που απεικονίζει το κορδόνι µε τις χάντρες που έχουν περαστεί). Ε) 

λέξεις που περιγράφουν τα βήµατα της δραστηριότητας. Ανεξάρτητα από την µορφή 

των οπτικών οδηγιών, το παιδί µε αυτισµό µαθαίνοντας να ακολουθεί τις οπτικές 

οδηγίες των δραστηριοτήτων, τροποποιεί τις αντιδράσεις του σε µια δραστηριότητα 

και έτσι καλλιεργεί έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης, που αποτελεί σηµαντικό εφόδιο για 

την κατάκτηση της αυτονοµίας του, στο βαθµό που είναι εφικτό. 

Με την οπτική οργάνωση περιορίζονται τα αισθητηριακά ερεθίσµατα που 

περιλαµβάνονται στα υλικά της δραστηριότητας. Με την τοποθέτηση των υλικών σε χωριστά 

κουτιά/ καλαθάκια/ µπολάκια/ ή και φακέλους, ο µαθητής διευκολύνεται να εστιάσει την 

προσοχή του µόνο στις πληροφορίες που συνδέονται µε την εκτέλεση της δραστηριότητας. 

Επίσης, η σταθεροποίηση των υλικών (µε τη χρήση velcro) διευκολύνει την οργάνωση των 

δραστηριοτήτων. 

Η οπτική σαφήνεια αναφέρεται στην σηµατοδότηση των αντικειµένων ή µερών της 

δραστηριότητας, έτσι ώστε ο µαθητής να είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα το νόηµα της 

δραστηριότητας. Η οπτική σαφήνεια επιτυγχάνεται µε διάφορους τρόπους, όπως την χρήση 

χρωµάτων, την υπογράµµιση λέξεων ή προτάσεων, την µορφοποίηση κειµένου (έντονα ή 

κεφαλαία γράµµατα), την χρήση αριθµών. Για παράδειγµα, σε µία δραστηριότητα ταύτισης 

των αρχικών γραµµάτων λέξεων, το αρχικό γράµµα κάθε λέξης είναι υπογραµµισµένο και σε 

κεφαλαία µορφή ώστε το παιδί µε αυτισµό να εστιάσει σε αυτό το µέρος της δραστηριότητας 

και να ολοκληρώσει την δραστηριότητα µε επιτυχία. 

Η δοµηµένη προσέγγιση προσφέρει ένα οργανωµένο µαθησιακό περιβάλλον 

αξιοποιώντας τις οπτικές ικανότητες των παιδιών µε αυτισµό ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερες διεργασίες επεξεργασίας των 

αισθητηριακών πληροφοριών σε σχέση µε πιο παραδοσιακές συνθήκες διδασκαλίας 

που βασίζονται κύρια στην χρήση του προφορικού λόγου. Η δοµηµένη διδασκαλία 

βοηθά τα παιδιά µε αυτισµό να έχουν µία πιο οργανωµένη συµπεριφορά και να 

ενεργούν µε µεγαλύτερη επιτυχία και αυτονοµία. 
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