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Πεξίιεςε
Λφγσ ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, ν φξνο λνεηηθή αλαπεξία επηδέρεηαη
δηάθνξνπο

νξηζκνχο. ηελ εξγαζία επηιέγεηαη ν νξηζκφο πνπ δίλεη ε AAMR,

ζχκθσλα κε ην 11ν εγρεηξίδην ηνπ 2010 (11th AAIDD,2010). Σν πξψην θεθάιαην
αλαθέξεηαη

ζηα

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

αλαπεξίαο,

ζηελ

αηηηνινγία,

ζηε

ζπκπησκαηνινγία αιιά θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Αλαθνξά
ζηνπο ίδηνπο πεξίπνπ ηνκείο γίλεηαη θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην , ζρεηηθφ κε ηνλ
απηηζκφ. Μαζεηέο ηφζν κε λνεηηθή αλαπεξία φζν θαη απηηζκφ, εκθαλίδνπλ άιινη ζε
κηθξφηεξν θαη άιινη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκπεξηθνξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. ηηο
ζπκπεξηθνξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαηαηάζζνληαη ην άγρνο,νη εηδηθέο θνβίεο,νη θξίζεηο
παληθνχ,νη εθξήμεηο ζπκνχ, ε θαηάζιηςε,ε επηζεηηθφηεηα,ε απηνηξαπκαηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα.
Οη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ηξίην θεθάιαην είλαη ε
ζεξαπεία κέζσ ηέρλεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ (εηθαζηηθνζεξαπεία).
Οη κέζνδνη πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηνχλε ζηελ ηάμε είλαη ην Draw a person test,ην
House-tree-person test θαη ε Kinetic Family Drawing technique. Αλαιχεηαη επίζεο
ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο παηγληνζεξαπείαο, αιιά

θαη ε ζεκαζία ηνπ λα είλαη

ζρεδηαζκέλεο νη δξαζηεξηφηεηεο κε παηγληψδε ηξφπν , πξνζεγκέλεο γηα ην παηδί. Οη
εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζην πέκπην θεθάιαην είλαη ηέζζεξηο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, απηέο νη κέζνδνη είλαη ν θχθινο ησλ θίισλ, νη δπλακηθέο θάξηεο ,ε
κίκεζε πξνηχπνπ κέζσ βίληεν θαη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο.
Ζ ζεκαζία ησλ θηλήηξσλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνλίδεηαη ζην έθην θεθάιαην. Σα
θίλεηξα απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ,ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή
ηνπ καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ην έθην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ,ηέινο,
ηξφπνη ζηαδηαθήο κεηάβαζεο απφ ηελ έληαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ εξεκία θαη
ζηνλ απηνέιεγρν. Αθνινπζνχλ ηo θεθάιαην πκπεξάζκαηα , ην Παξάξηεκα θαη νη
Πεγέο.
Λέμεηο- θιεηδηά : λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκόο, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο,
ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο
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Abstract

Due to the interdisciplinary approach, the term intellectual disability has been
explained and defined in many ways. The definition given in the first chapter is the
one from AAMR and more certainly the 11th manual during the year 2010 (11th
AAIDD,2010). Σhe first chapter refers to the basic characteristics of intellectual
disability,to its causes and to its symptoms .Moreover,it analyzes the educational
opportunities of students with intellectual disability. The second chapter referred to
autism is similar to the first chapter as far as the context is concerned . Students with
intellectual disability or/and autism, may demonstrate behavioral problems in a high
or low rate. The behavioral problems which are identified and analyzed in the third
chapter are: anxiety, specific phobias,panic attacks,tantrums,depression,aggression,
self-injuries and criminality.
In the fourth chapter it is suggested that therapeutic approaches , like artherapy
might be a significant part in those students’ curriculum. Some of the methods of
artherapy are the Draw a Person test, House-Tree-Person test and the Kinetic Family
Drawing technique. Furthermore, the importance of play therapy is highlighted. It is
important

play therapy techniques be used during the lesson. In addition, four

educational methods

highlighted in the fifth chapter: circle of friends,power

cards,video modeling, social stories.
As far as the sixth chapter is concerned, the importance of right motivation is
analyzed. If teacher will not modify those techniques to students’ abilities and
interest, effectiveness will

be eliminated. The last part of the

sixth chapter is

dedicated to the presentation of relaxation techniques. The chapter Conclusion ,the
Appendix and the References are attached to the last pages.
Key-words : intellectual disability , autism, therapeutic approaches, teaching
strategies
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Δηζαγσγή
ηηο 23/09/2012 μεθίλεζα ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε. Αξρηθά ,γίλεηαη ε γλσξηκία
κε ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζην ηκήκα έληαμεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε
επηινγή ελφο απφ απηά. ην ρεηκεξηλφ εμάκελν γίλεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή καο
θαη ζην εαξηλφ , εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη.
Έλα θνξίηζη είρε θεληξίζεη ηελ πξνζνρή ησλ δαζθάισλ , θαζψο δελ ήμεξαλ πψο
λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηεο. ηε γεληθή ηάμε ιίγεο θνξέο
γηλφηαλ κάζεκα, θαζψο νη μαθληθέο θξίζεηο ζπκνχ θαη νη θξαπγέο είραλ σο
απνηέιεζκα ηε δπζαξέζθεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο θαη ηελ άξλεζή ηνπο γηα
παξαθνινχζεζε. Δίηε δερφηαλ παξάιιειε ζηήξημε είηε ε παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο
γηλφηαλ ζην ηκήκα έληαμεο, παξνπζίαδε δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη απξνζπκία.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξαζηηθήο παξαηήξεζεο ,χζηεξα απφ πξνζσπηθή εκπεηξία
ινηπφλ, επηβεβαηψζεθαλ νη ζθέςεηο κνπ θαη φζα δηάβαδα ζηα βηβιία.
Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνζπαζείο λα δηδάμεηο έλα παηδί , φηαλ νη ζπκπεξηθνξηθέο
ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο εκθαλίδνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα θαη έληαζε. Δίλαη
εθπαηδεπηηθά κε νξζφ , λα πξνζπαζείο λα επηβιεζείο απηαξρηθά ζην παηδί είηε κε
θσλέο ή επηβάιινληαο ηηκσξίεο. Δίλαη επίζεο δχζθνιν λα πξνζπαζείο λα βξεηο ηελ
αηηία θαη λα βνεζήζεηο κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ην παηδί δίλνληάο ηνπ κηα βαζηθή
βνήζεηα ,ε νπνία ζα ην ζηεξίμεη φρη κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζε άιια
θνηλσληθά πεξηβάιινληα.
Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θνξηηζηνχ απφ ηνπο άιινπο θαη ε
δπζθνιία αληηκεηψπηζήο ηεο, ην νδεγνχζε ζηελ εκθάληζε αθφκα πην έληνλσλ
ζπκπεξηθνξηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. Γηαπίζησζα πφζν ζεκαληηθά είλαη ηξία πξάγκαηα:
(1) ε αμηνιφγεζε θαη πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ, (2) ε
ηεξαξρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, (3)ε ζηάζε ηνπ δαζθάινπ απέλαληη ζην παηδί.
Αλάινγε ινηπφλ είλαη θαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηηο
ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ,αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηελ ηάμε. Οη θαηεγνξίεο ΑκΔΑ πνπ επηιέρηεθαλ ήηαλ ηα άηνκα
κε λνεηηθή αλαπεξία θαη απηηζκφ. Ύζηεξα απφ αλαθνξά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
γλσξηζκάησλ ησλ

καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη απηηζκφ, αιιά θαη ησλ

ζπκπεξηθνξηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο (1ν ,2ν,3ν θεθάιαην), αλαιχνληαη νη
ζεξαπεπηηθέο

πξνζεγγίζεηο.

πγθεθξηκέλα

ε

ζεξαπεία

κέζσ

ηέρλεο

,

ε

παηγληνζεξαπεία θαη πψο θάπνηεο ηερληθέο απηψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο
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εθπαηδεπηηθήο δηδαζθαιίαο (4ν θεθάιαην). Σν 5ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε δηδαθηηθά
πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, ηα νπνία επηιέγνληαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο θαη εμαγσγήο
ζπκπεξαζκάησλ, ελψ ην 6ν

ζε δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. ε απηφ ην θεθάιαην,

ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ θαηάιιειε επηινγή θηλήηξσλ γηα
κάζεζε, αιιά θαη ζηελ έγθπξε αληηκεηψπηζε μαθληθήο εκθάληζεο θάπνηαο
πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε. Σέινο , ζην 7ν θεθάιαην αλαιχνληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα

πνπ

εμήρζεζαλ

θαηφπηλ

εθπφλεζεο

ηεο

εξγαζίαο.

Δπίζεο

θαηαγξάθεηαη κηα κειέηε πεξίπησζεο παηδηνχ, κε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο
,ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν
πεξηζηαηηθά πνπ ζα αλαθεξζεί είλαη απιψο ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα. Οπνηαδήπνηε
ζχκπησζε κε αιεζηλφ πεξηζηαηηθφ είλαη ηπραία.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο - ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ
Γείθηεο λνεκνζχλεο απφ ην 115 θαη πάλσ ραξαθηεξίδεη έλαλ άλζξσπν ηδηαίηεξα
έμππλν. Πην ζπγθεθξηκέλα ,βαζκφο λνεκνζχλεο απφ 115 έσο 129 ζεσξείηαη πάλσ
απφ ην ηππηθφ κέζν φξν λνεκνζχλεο, ελψ φηαλ ν δείθηεο είλαη κεηαμχ 130 θαη 144
ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη σο ραξηζκαηηθφ. Οπνηνζδήπνηε κε δείθηε λνεκνζχλεο απφ
145 θαη πάλσ ραξαθηεξίδεηαη ηδηνθπήο , ην πνζνζηφ απηφ φκσο αληηζηνηρεί κφιηο ζην
0,13% ηνπ πιεζπζκνχ . Ζ ηππηθή λνεκνζχλε πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη έλαο κέζνο
άλζξσπνο θπκαίλεηαη απφ 85 έσο 115, κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ λα έρεη
δείθηε λνεκνζχλεο 100 (Cimera,2006). Άλζξσπνη κε δείθηε λνεκνζχλεο απφ 85 θαη
θάησ εληάζζνληαη ζε κηα άιιε θαηεγνξία γλσζηή σο λνεηηθή θαζπζηέξεζε (βι.
εηθφλα 1).
Δηθφλα 1
Δπίπεδα λνεκνζχλεο (http://www.aceintelligence.com/iq_score_distribution.php)

χκθσλα κε ηνλ Cimera(2006), ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη έλα

<<αλζξψπηλν

θαηαζθεχαζκα>>. Οη φπνηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ή νη ελήιηθνη κε
λνεηηθή θαζπζηέξεζε νθείινληαη ζηνλ ηξφπν πνπ είλαη δηακνξθσκέλε ε ζεκεξηλή
θνηλσλία. Σν ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα είλαη ε βάζε φπνπ ζηεξίδεηαη ην θνηλσληθφ
κνληέιν ζεψξεζεο λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη φπνηνο είλαη ππνζηεξηθηήο ηεο πηνζεηεί
ηνλ φξν

<<λνεηηθή

αλαπεξία>>. Ο φξνο απηφο πεξηγξάθεη

ηε ζρέζε αηφκνπ-

πεξηβάιινληνο θαη πσο ην θνηλσληθφ πιαίζην πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη γηα ηελ
θαιχηεξε ππνζηήξημε ελφο αηφκνπ κε πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα (Schalock et
al.,2007). Ο φξνο αλαπεξία, ζχκθσλα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν ζεψξεζεο, είλαη ε
πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ,

<<πνπ

πξνθαιείηαη απφ ηνπο ζχγρξνλνπο

θνηλσληθνχο νξγαληζκνχο>> (Thomas&Woods,2008). Παξφκνηα είλαη θαη ε άπνςε
ηνπ

Marc, πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ε αδπλακία ηεο
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θνηλσλίαο λα ππνζηεξίμεη θαηάιιεια ην άηνκν ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ
(Πνιπρξνλνπνχινπ,2010).
Αληηζέησο, ν φξνο

<<λνεηηθή

θαζπζηέξεζε>> θαη νη δηάθνξνη νξηζκνί πνπ

δίλνληαη, αλαθέξνληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ζηηο αδπλακίεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα
άηνκα. Ο νξηζκφο παξαπέκπεη ζην ηαηξηθφ κνληέιν ζεψξεζεο ηεο λνεηηθήο
αλαπεξίαο. Με ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ε αλαπεξία παξνπζηάδεηαη σο ειάηησκα θαη
ην άηνκν ζεσξείηαη αζζελήο, πνπ επηδέρεηαη άκεζεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο.
Οπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηελ θηλεηηθφηεηα ή ζε άιινπο ηνκείο εθιακβάλνληαη σο
απνηέιεζκα ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο (Thomas&Woods,2008).
χκθσλα πάιη κε ηνλ Cimera (2006), δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ζπγθεθξηκέλνο
νξηζκφο γηα ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ,θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή επηδέρεηαη
πνιπεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο – ηαηξηθήο, παηδαγσγηθήο, ςπρνινγηθήο, θνηλσληθήοθαη θάζε θιάδνο δίλεη δηαθνξεηηθέο νξνινγίεο. Ο πην απνδεθηφο φξνο δίλεηαη απφ ηελ
Ακεξηθάληθε Έλσζε Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο (AAMR). χκθσλα κε ηελ AAMR, ε
λνεηηθή αλαπεξία νξίδεηαη σο εθείλε ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία

ην άηνκν

παξνπζηάδεη πεξηνξηζκνχο ζηε λνεηηθή ιεηηνπξγία θαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ,
δειαδή θαηά ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν, εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο πξνζαξκνζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο (Πνιπρξνλνπνχινπ,2003).
Τπάξρνπλ ,ινηπφλ, ηξία θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη :
α)Οη πεξηνξηζκνί ζηελ λνεηηθή ιεηηνπξγία ζρεηίδνληαη κε ηνλ δείθηε λνεκνζχλεο.
Έηζη, ήπηα ή ειαθξηά θαζπζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε δείθηε λνεκνζχλεο
απφ 70 έσο 50-55, κέηξηα θαζπζηέξεζε απφ 50-55 έσο 35-40 , ζνβαξή απφ 35-40 έσο
20-25. Σέινο , ηα άηνκα κε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ δείθηε απφ 20-25 θαη
θάησ (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε,2006˙Feldman,2009).
β)Γηα λα ηζρχεη ν νξηζκφο ,ζα πξέπεη νη πεξηνξηζκνί ζηε λνεηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ
πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά λα έρνπλ εθδεισζεί σο ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ . Αλ νη
πεξηνξηζκνί ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα εκθαληζηνχλ θαηφπηλ απηήο ηεο ειηθίαο ηφηε δελ
γίλεηαη λα απνδνζεί αηηηνινγία ζε εκθάληζε λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, αιιά ζε
έθπησζε ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003).
γ)Ζ δπζθνιία πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο αλαθέξεηαη ζε δπζθνιία ρξήζεο θαη
θαηαλφεζεο θνηλσληθψλ αμηψλ, ζε αξγή θαηάθηεζε καζεζηαθψλ
ζπγθξηηηθά

κε

ηνπο

(Πνιπρξνλνπνχινπ,2003)

ξπζκνχο
ελψ

ησλ

παξάιιεια

αηφκσλ

ηππηθήο

αλαθέξνληαη

θαη

ηθαλνηήησλ
αλάπηπμεο
θηλεηηθέο,

επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο (Κάθνπξνο&Μαληαδάθε, 2006). ηελ
11

θαηεγνξία ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαηάζζνληαη , ηέινο, ηνκείο φπσο
απηφλνκε δηαβίσζε, απηνεμππεξέηεζε, αηνκηθή θξνληίδα, εξγαζία, αλαςπρή,πγεία
θαη αζθάιεηα (Thomas&Woods,2008˙Shalock et al.,1999).
Ο φξνο

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη ην 1900.Αλαθέξεηαη ζηελ

ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη θάπνηνο ζηηο απαηηήζεηο νηθείσλ ή ελαιιαζζφκελσλ
πεξηβαιιφλησλ (Anstotz,2009) θαη πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο, αληηιεπηηθέο θαη
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Shalock,1999). Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηε κειέηε ηνπ
παξαθάησ πίλαθα (βι. Πίλαθαο 1), νη δηάθνξεο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ
πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε.
Πίλαθαο 1
Πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά
ΚΗΝΖΣΡΑ

ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

Απνπζηάδνπλ ηα θίλεηξα κάζεζεο
,θαζψο δελ ππάξρεη εζσηεξηθφ ζεκείν
ειέγρνπ. Λφγσ ρακειήο
απηνεθηίκεζεο ,ηα άηνκα κε ΝΑ
ζεσξνχλ πσο νπνηαδήπνηε πξφνδν
δελ ζπλδέεηαη κε δηθή ηνπο ηθαλφηεηα
(Cimera,2006)
(βι. Κεθάιαην 6)

Σα εζσηεξηθά θίλεηξα
ζπλδέενληαη άκεζα κε ηελ
απηνελίζρπζε. Ζ απηνελίζρπζε
εζσθιείεη ηηο έλλνηεο ηεο
απηνπαξαθνινχζεζεο θαη ηνπ
απηνειέγρνπ
(Λακπίξεο,2006).πλαθφινπζα
,ν απηνέιεγρνο παίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε
ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε
δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.
ΜΑΘΖΗΑΚΔ
ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
Γπζθνιία απφθηεζεο
ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο. Γελ
αλαδεηνχλ απαληήζεηο ζηηο
εξσηήζεηο ηνπο, παζεηηθνί
γλψζηεο. Δκθαλίδνληαη
ηδηαηηεξφηεηεο ιφγσ γλσζηηθψλ
δπζθνιηψλ (Cimera,2006).

Αλαθέξεηαη ζηελ
αλαγλψξηζε, εξκελεία θαη
θαηαλφεζε ζπλαηζζεκάησλ.
πλδέεηαη άκεζα κε ηελ
επηηπρή ζχλαςε θαη
δηαηήξεζε θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ (Cimera, 2006).

ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ
Γηακνλή ζε δηακέξηζκα (ρσξίο
ζπγθαηνίθεζε), απαζρφιεζε κε
δηάθνξα κέζα ζηνλ ειεχζεξν
ρξφλν ρσξίο παξφηξπλζε, ιήςε
απνθάζεσλ θαη πξνζσπηθή
επίιπζε πξνβιεκάησλ (Anstotz,
2009).

ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ
Ζ ηθαλφηεηα απηή
ζρεηίδεηαη κε ηηο θηλεηηθέο
δεμηφηεηεο, ηελ απηνλνκία ,
ηελ απηνβνήζεηα.
Πεξηιακβάλεη
δξαζηεξηφηεηεο φπσο
επίζθεςε ζε καγαδηά,
ρξήζε αζηηθψλ κέζσλ
ζπγθνηλσλίαο
(Anstotz,2009).

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
Γπζθνιία απνηειεζκαηηθήο
αιιειεπίδξαζεο , π.ρ. ηήξεζε
θαλφλσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
ζπδήηεζεο
(Cimera,2006). Απνηειεί έλα επξχ
θάζκα ,φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη
πνιιέο επηκέξνπο δεμηφηεηεο.
Οξηζκέλνη εηδηθνί δελ δηαρσξίδνπλ ηηο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απφ ηελ
ηθαλφηεηα πξνζαξκνζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο
ΑΤΣΟΒΟΖΘΔΗΑ
Αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
θαγεηνχ, ζηελ θαηάιιειε έλδπζε,
πεξηπνίεζε ζψκαηνο, ρξήζε
ηνπαιέηαο θηι
(Πνιπρξνλνπνχινπ,2010).

ΚΗΝΖΣΗΚΔ
ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
πλππάξρνπλ δπζθνιίεο
θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ,
ζηαζεξφηεηαο, ηζνξξνπίαο
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Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο δεμηφηεηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο, θαζψο απηή
ζεσξείηαη ε βαζηθή έλδεημε πξνζαξκνζηηθήο ηθαλφηεηαο. χκθσλα κε έξεπλεο
πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ελειίθσλ ,ειηθίαο απφ 50 θαη άλσ ζπδεί κε ηνπο γνλείο, ην
61% δελ απαζρνιείηαη επαγγεικαηηθά , ελψ φζνη εξγάδνληαη ζε πνζνζηφ 85%
απαζρνινχληαη κεξηθψο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δελ είλαη θαζφινπ
ελζαξξπληηθά , φηαλ ζε απηά πξνζηεζεί θαη έλα αθφκε δεδνκέλν. Μφλν έλα πνζνζηφ
25% ζπκκεηέρεη ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο (Cimera,2006).
Δδψ ινηπφλ ηίζεληαη ηα εξσηήκαηα: Δίλαη ηα άηνκα κε ΝΑ εθπαηδεχζηκα; Αλ λαη,
έρεη απνηχρεη

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ; Σν 25% πνπ

θαηάθεξε λα ζπκκεηέρεη ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο,θαη νπνηνδήπνηε άιιν πνζνζηφ
πνπ θαλεξψλεη βειηίσζε ησλ δηαθφξσλ δεμηνηήησλ,ζε ηη εξεζίζκαηα εθηέζεθε θαη
πνηα ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο;
1.1 Υαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία
Tα παηδηά κε ειαθξηά/ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε,ππνζηεξηδφκελα απφ έλα θαηάιιεια
ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ
βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαη νη επηδφζεηο ηνπο λα αλαινγνχλ ζε απηέο ησλ
παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο

πνπ θνηηνχλ ζηελ έθηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. Γηα

παξάδεηγκα επηηπρψο κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη
θαηαλφεζε(νχιεο,2000). Όζν αθνξά ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, ηα παηδηά κε
ειαθξά/ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλφηεηα, λα
αλαπηχμνπλ βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο .Ζ
εθπαίδεπζε ηνπο κπνξεί λα ζπλερηζηεί πάλσ ζε θάπνην/α επάγγεικα/εηδηθφηεηα,
δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο βάζεηο γηα ηελ δπλαηφηεηα απηφλνκεο δηαβίσζεο
(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003).
Σα παηδηά κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλαπηχζζνπλ θαη απηά δεμηφηεηεο ζε
καζεζηαθφ, θνηλσληθφ ,επαγγεικαηηθφ ηνκέα αιιά φρη ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ
αλαπηχζζνπλ παηδηά κε ειαθξά/ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δίλαη δπλαηή ε
θαηαλφεζε απινχ θεηκέλνπ, απιψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ε αλάγλσζε θαη γξαθή
φρη ζχλζεησλ ιέμεσλ/ πξνηάζεσλ (Πνιπρξνλνπνχινπ,2003). Απηή ε ηθαλφηεηα
αληηζηνηρεί ζε παηδηά ειηθίαο έσο θαη 9 ρξνλψλ ,δειαδή ζε επίπεδν ηξίηεο δεκνηηθνχ
(Πνιπρξνλνπνχινπ,2010), σζηφζν είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα απνηειεζκαηηθή έληαμε
ζηελ θνηλφηεηα (Πνιπρξνλνπνχινπ,2003).εκεηψλεηαη πσο ε θαιχηεξε δηδαθηηθή
κέζνδνο

αλαθέξεηαη

ζηελ

νκαδηθή

δηεθπεξαίσζε

δξαζηεξηνηήησλ
13

(νχιεο,2000).Καηαλννχλ ηηο έλλνηεο απηνεμππεξέηεζε, θξνληίδα ηνπ εαπηνχ,
θίλδπλνο. Μπνξνχλ λα δήζνπλ ζε θάπνην πξνζηαηεπφκελν
εληαρζνχλ

ζηελ

παξαγσγηθή

δηαδηθαζία

κέζσ

θάπνηαο

δηακέξηζκα θαη λα
κνξθήο

αλνηρηήο

ππνζηεξηδφκελεο εξγαζίαο (Πνιπρξνλνπνχινπ,2010).
Όηαλ έλα παηδί δηαγηγλψζθεηαη κε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, απηφ ζεκαίλεη
πσο ε καζεζηαθή πξφνδνο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλεζηζκέλσλ
θαη θαζεκεξηλψλ ιέμεσλ. Ζ θαηαλφεζε θαηά ηελ

αλάγλσζε ζπρλά απνπζηάδεη

(Πνιπρξνλνπνχινπ,2010). Ζ εθπαίδεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ επηθεληξψλεηαη
ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ, παξ’
φια απηά ε εμσηεξηθή βνήζεηα θαη πξνζηαζία θξίλεηαη αλαγθαία(νχιεο,2000).
Αλεμαξηήησο ησλ

δπζθνιηψλ θαη ζπλαθφινπζσλ επηπηψζεσλ, ηα άηνκα κε

λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα δηδαρζνχλ. Αλάινγα ηελ ειηθία
δηάγλσζεο ,ην βαζκφ λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαη ηηο επηπηψζεηο, ζα δνζεί θαη ε
θαηάιιειε ζηήξημε (Κάθνπξνο&Μαληαδάθε,2006).Σα άηνκα απηά κπνξνχλ λα
ζηεξίδνληαη δηαθνπηφκελα (θάζε πφηε παξνπζηάδεηαη αλάγθε), πεξηνξηζκέλα
(απαξαίηεηα γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα), εθηεηακέλα ή δηάρπηα (Thomas&
Woods,2008).
Βαζηζκέλνη ινηπφλ ζηελ αξρή πσο θαλέλα παηδί δελ είλαη κε εθπαηδεχζηκν
(Πνιπρξνλνπνχινπ,2010)

δηελεξγψληαο

αμηνινγήζεηο

θαη

αμηνπνηψληαο

ηηο

ππάξρνπζεο ηθαλφηεηεο , είλαη δπλαηφο ν ζρεδηαζκφο ελφο ηδηαίηεξα βνεζεηηθνχ
παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο.εκαληηθφ είλαη ήδε απφ κηθξή ειηθία, ηφζν νη γνλείο
φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα παξαηεξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη λα
πξνζέρνπλ ηπρφλ <<απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο>> (βι. πίλαθα 2).
Πίλαθαο 1
πκπησκαηνινγία (νχιεο, 2000)
ΣΟΜΔΗ
Γλσζηηθφο
Κηλεηηθφο
πλαηζζεκαηηθφο
Κνηλσληθφο

ΔΝΓΔΗΞΔΗ
Γπζθνιίεο ζηελ πξφζθηεζε, επεμεξγαζία θαη αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ,ζηε
κλήκε θαη πξνζνρή
Καζπζηέξεζε ζηε γισζζηθή αλάπηπμε
Γπζθνιίεο ζπληνληζκνχ, ζηαζεξφηεηαο, ηζνξξνπίαο, ιεπηήο/ αδξήο
θηλεηηθφηεηαο
Οπνηαδήπνηε ζπζρέηηζε κε ςπρηθή δηαηαξαρή πξέπεη λα απνθιείεηαη. Ωζηφζν ,
πηζαλφλ λα ππάξρεη ζπλνζεξφηεηα. Αλσξηκφηεηα, ζπκπεξηθνξά πνπ δελ
ζπκβαδίδεη κε απηή άιισλ παηδηψλ ίδηαο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο.
Γπζθνιία εθδήισζεο πξέπνπζαο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Φαλεξψλεηαη απφ
ηνλ ηξφπν ζχλαςεο ζρέζεσλ κε ζπλνκήιηθνπο, γνλείο θηι.
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Ο

ιφγνο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ, βαζίδεηαη ζε 2 παξάγνληεο, ζηνπο

βηνινγηθνχο θαη

ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο (Cimera,2006).

ηνπο βηνινγηθνχο

παξάγνληεο , ή αιιηψο γελεηηθνχο αλήθνπλ νη ρξσκνζσκηθέο απνθιίζεηο θαη νη
κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο. Σν πην γλσζηφ ζηελ θαηεγνξία ησλ ρξσκνζσκηθψλ
απνθιίζεσλ ζχλδξνκν, είλαη ην ζχλδξνκν Down (Thomas&Woods,2008). ηελ ίδηα
θαηεγνξία αλήθνπλ επίζεο ην ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ-Υ θαη ην ζχλδξνκν Turner
(Πνιπρξνλνπνχινπ,2010). Οη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ζρεηίδνληαη κε ειιηπή
βηνρεκηθή ζχζηαζε ησλ ρξσκνζσκάησλ. ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο εληάζζνληαη
θαη

παζήζεηο

φπσο

πδξνθεθαιία,

κηθξνθεθαιία,

γλσζηέο

σο

θξαληαθέο

δπζιεηηνπξγίεο (Thomas&Woods,2008).
Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο εζσθιείνπλ πξνγελλεηηθά θαη πεξηγελλεηηθά
αίηηα. Πηζαλή αζζέλεηα ηεο κεηέξαο, ε έθζεζε ζε νπζίεο , ε πξσνξφηεηα (Thomas&
Woods,2008), ε ιήςε θαξκάθσλ,ν ππνζηηηζκφο ηεο εγθχνπ θαη ε έθζεζε ζε
αθηηλνβνιίεο,κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε εκθάληζε λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ή ζε
ζπλλνζεξφηεηα απηήο κε άιιεο δηαηαξαρέο(Πνιπρξνλνπνχινπ,2010).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο - ΑΤΣΗΜΟ
Ζ Donna Williams

ηειείσζε ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο ζηε ζρνιή

Γισζζνινγίαο θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζηελ Κνηλσληνινγία. Δίλαη ζχκβνπινο γηα
παηδηά κε απηηζκφ , ελψ παξάιιεια έρεη γξάςεη αξθεηά βηβιία ζρεηηθά κε απηή ηε
δηαηαξαρή. ηελ εηζαγσγή ελφο απφ ηα βηβιία ηεο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά

<<ε

ηζηνξία απηή παξνπζηάδεη έλαλ αγψλα δηκέησπν :κηα πάιε λα θξαηήζσ καθξηά ηνλ
θφζκν θαη κηα πάιε λα κπσ κέζα ζε απηφλ>> (Williams,1993). ηελ ειηθία ησλ 2
ρξφλσλ , ε Williams ππνβιήζεθε ζε κηα ζεηξά εμεηάζεσλ. Οη γηαηξνί ηεο απέδσζαλ
ηνλ ραξαθηεξηζκφ ςπρσηηθή, θαζψο ηε δεθαεηία ηνπ ’70 ν απηηζκφο είρε ηελ
νλνκαζία παηδηθή ςχρσζε (http://www.donnawilliams.net).
Ζ Temple Grandin ζηελ ειηθία ησλ 2 ρξφλσλ ,ην 1949, πήξε δηάγλσζε απηηζκνχ ,
σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχζαλ πσο έπαζρε απφ θάπνηα κνξθή εγθεθαιηθήο
βιάβεο. ηε δηάξθεηα ηεο εθεβηθήο ειηθίαο ήξζε αληηκέησπε κε άηνκα πνπ ηεο
απέδηδαλ θνξντδεπηηθνχο ζρνιηαζκνχο, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο . Παξ’ φια απηά
ππήξμαλ θαη εθείλνη πνπ ηελ ζηήξημαλ ηδηαίηεξα θαη θαηάθεξε λα αζθήζεη ην
επάγγεικα ηεο θηεληαηξηθήο αιιά θαη λα γίλεη δηδάθησξ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Κνινξάλην (http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin).
Απφ ηηο παξαπάλσ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο , εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο α) ν
απηηζκφο αλά δεθαεηίεο επηδέρνληαλ δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ β) έλα άηνκν κε
απηηζηηθή δηαηαξαρή δηαζέηεη ηθαλφηεηεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο.
Ση είλαη ινηπφλ ε απηηζηηθή δηαηαξαρή;
ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο

<<autism>>,

πνπ αξρηθά

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ςπρίαηξν Eugen Bleuler ην 1911 γηα λα πεξηγξάςεη φκσο
κηα κνξθή ζρηδνθξέλεηαο θαηά ηελ νπνία ην άηνκν νδεγείηαη ζε κηα θαηάζηαζε
απψιεηαο θάζε επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Frith,1996). Ζ ιέμε απηηζκφο έρεη
ειιεληθή πξνέιεπζε. Σν πξψην ζπλζεηηθφ είλαη ε αλησλπκία

<<εαπηφο>>

θαη ην

δεχηεξν ε θαηάιεμε -ηζκνο πνπ δειψλεη πξνζαλαηνιηζκφ , θίλεζε πξνο θάπνηα
θαηεχζπλζε. χκθσλα ,ινηπφλ, κε ηελ εηπκνινγία, απηηζκφο είλαη ε θαηάζηαζε θαηά
ηελ νπνία ην άηνκν ζηξέθεηαη , θιείλεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηνλ εαπηφ ηνπ
(Frith, 1996).
Με ηελ επξεία έλλνηα ,ε δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ νξίδεη ηελ θαηάζηαζε εθείλε θαηά
ηελ νπνία ην άηνκν δελ επηδηψθεη απζφξκεηα ηελ επηθνηλσλία θαη θαίλεηαη λα
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κεηνλεθηεί. Ωζηφζν ,

<<ην

απηηζηηθφ παηδί εληππσζηάδεη αξθεηά ζπρλά ηνλ

παξαηεξεηή ηνπ κε ηελ αλεζπρεηηθή θαη απφθνζκε νκνξθηά ηνπ>>. (Frith, 1996)
Ζ δπζθνιία δηαηχπσζεο ελφο ζαθνχο νξηζκνχ νθείιεηαη ζην φηη ν απηηζκφο είλαη
κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή θάζκαηνο. Γελ ππάξρεη νκνηνγελήο θιηληθή εηθφλα
(Γελά,2002), αληηζέησο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ραξαθηεξίδεηαη σο απξφβιεπηε
(Frith,1996) . Γηα απηφ θαη ν απηηζκφο

ππάγεηαη ζε κηα γεληθφηεξε θαηεγνξία,

γλσζηή σο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ή ΓΑΓ (Γελά,2002). ηηο ΓΑΓ
αλήθνπλ

ν απηηζκφο , ην ζχλδξνκν Asperger, ην

ζχλδξνκν Rett, ε παηδηθή

Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή θαη ε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή κε αιιηψο
πξνζδηνξηδφκελε . Παξνπζηάδνληαη έηζη, ειαθξηέο ,ήπηεο ,βαξηέο πεξηπηψζεηο κε ή
ρσξίο ζπλλνζεξφηεηα. Γηα παξάδεηγκα έλα πνζνζηφ 76 – 89% ησλ αηφκσλ κε
απηηζκφ έρεη ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Καθνχξνο&Μαληαδάθε, 2006).
Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ εκθαλίδεη ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο. Απηφ
είλαη ην απνηέιεζκα πνιιψλ εξεπλψλ . Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε έξεπλα πνπ
παξνπζηάδεηαη ζην άξζξν ησλ Charman et al.(2011). χκθσλα κε απηή ηελ έξεπλα,
ην 75% κηαο νκάδαο παηδηψλ (156 ζε αξηζκφ), ειηθίαο 10 έσο 14 εληάζζνληαλ ζε
θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο λνεηηθήο αλαπεξίαο.
2.1 πκπησκαηνινγία
<<Ο

Μάλνο παξνπζίαδε πνιιέο ηδηαηηεξόηεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ από ηνπο πξώηνπο

κήλεο ηεο δσήο ηνπ. Ζ κεηέξα ηνπ ζπκάηαη φηη δελ έδεηρλε λα επηδεηά ηελ κεηξηθή
αγθαιηά νχηε άπισλε πνηέ ηα ρεξάθηα ηνπ γηα λα ηνλ ζεθψζνπλ απφ ην θαξφηζη,
φπσο έθαλε ε αδεξθή ηνπ φηαλ ήηαλ κσξφ. Αληίζεηα, έδεηρλε λα αηζζάλεηαη άβνια
όηαλ ηνλ άγγηδαλ θαη δελ αληαπέδηδε πνηέ ηα ράδηα θαη ηα θηιηά ησλ γνληψλ θαη ηεο
αδεξθήο ηνπ. Απέθεπγε από πνιύ κηθξή ειηθία ηελ βιεκκαηηθή επαθή θαη δελ
πξνζπαζνχζε ζρεδφλ πνηέ λα πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή ησλ γνληψλ ηνπ. Αληίζεηα ,
έβξηζθε πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζε νξηζκέλα από ηα παηρλίδηα ηνπ, κε ηα νπνία ήηαλ
ηθαλόο λα απαζρνιείηαη κόλνο ηνπ γηα ώξεο. Αθόκα θαη απηά όκσο ηα ρξεζηκνπνηνύζε
κε πνιύ αλνξζόδνμν ηξόπν. […] Σηα 5 ηνπ ρξόληα , ν Μάλνο έρεη αλαπηύμεη ιόγν
αλάινγν κε απηόλ ελόο παηδηνύ 3 εηώλ ,αιιά δελ ηνλ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά
γηα ηελ επηθνηλσλία […] Δπίζεο ζπάληα απαληά φηαλ νη άιινη απεπζχλνληαη ζε
απηφλ θαη ζπάληα κηιάεη εθείλνο πξψηνο ζηνπο άιινπο. [...] Ο Μάλνο έρεη
απνκλεκνλεύζεη ηα λνχκεξα ησλ παπνπηζηψλ φισλ ησλ ζπγγελψλ ηνπ , ησλ κειψλ
ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη πνιιψλ γεηηφλσλ θαη απαληά κε αθξίβεηα αλά πάζα ζηηγκή
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εξσηεζεί γηα απηφ. ην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ δελ έρεη επαθή κε θαλέλα άιιν παηδί
θαη ζπρλά απνκνλώλεηαη ζηελ ίδηα πάληα γσλία>> (Καθνχξνο&Μαληαδάθε
,2006,ζει.322-323).
Πίλαθαο 3
πκπησκαηνινγία (Καθνχξνο&Μαληαδάθε ,2006)
Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο

Χξήζε ιόγνπ (ιεθηηθή/κε
ιεθηηθή επηθνηλσλία)

Σηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά








Με ιεθηηθέο
ζπκπεξηθνξέο
(βιεκκαηηθή επαθή,
εθθξάζεηο πξνζψπνπ,
θηλήζεηο/ρεηξνλνκίεο)
Έιιεηςε απζφξκεηεο
εκπινθήο ζε θνηλσληθέο
θαηαζηάζεηο
Αλάπηπμε ζρέζεσλ ,φρη
αλάινγσλ κε ην
αλαπηπμηαθφ ηνπ επίπεδν
Γπζθνιία έθθξαζεο
ζπλαηζζεκάησλ






Καζπζηεξεκέλε αλάπηπμε
ιφγνπ
ηεξενηππηθή ρξήζε ηνπ
ιφγνπ
Γπζθνιία θαηαλφεζεο
κεηαθνξηθήο γιψζζαο
Γπζθνιία έλαξμεο θαη
δηαηήξεζεο κηαο ζπδήηεζεο



ηεξενηππηθέο θηλήζεηο ηνπ
ζψκαηνο ή κειψλ ηνπ
ζψκαηνο (ρέξηα , δάθηπια,
πφδηα)
Απαζρφιεζε κε
ζπγθεθξηκέλα κέξε ελφο
αληηθεηκέλνπ ή παηρληδηνχ

Απαληψληαη ηδηαηηεξφηεηεο ζηνπο ηνκείο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηεο ρξήζεο
ιφγνπ

θαη

ζηεξενηππηθήο

ζπκπεξηθνξάο

ζπκπεξηθνξά ηνπ Μάλνπ ,γίλνληαη θαλεξέο

(Γελά,2002).

Παξαηεξψληαο

ηδηαηηεξφηεηεο

ηε

ζηε κε ιεθηηθή

επηθνηλσλία, φπσο απνθπγή ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά
είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί θαη ε δηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ηελ εχξεζε ηεο απάληεζεο
ζπλερίδεηαη(Nation&Penny,2008). ηηο ηδηαηηεξφηεηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο
πξνζηίζεληαη επίζεο ε πεξηνξηζκέλε ή θαζφινπ ρξήζε ρεηξνλνκηψλ θαηά ηελ νκηιία
θαη ε πεξηνξηζκέλε εθθξαζηηθφηεηα ζην πξφζσπν (Gerdes,2010).
Όζν αθνξά ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία ,ν Μάλνο ζπαλίσο απαληνχζε, δελ
ρξεζηκνπνηνχζε ζσζηά ην ιφγν θαη δπζθνιεχνληαλ λα εθθξαζηεί νινθιεξσκέλα.
ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ,δειψλεηαη επίζεο πσο ε αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ
έγηλε θαζπζηεξεκέλα. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ην 50% αηφκσλ κε απηηζκφ δελ
αλαπηχζζεη ηθαλνπνηεηηθφ ιφγν(Κάθνπξνο&Μαληαδάθε ,2006). Ωο πεξαηηέξσ
ζπκπηψκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη
πξαγκαηνινγηθέο απνθιίζεηο απφ ην ιφγν, ε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο κεηαθνξηθήο
ρξήζεο ηεο γιψζζαο ,ε αζπλήζηζηε πξνζσδία (Γελά,2002).
Σα άηνκα κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα, έηζη
φπσο απηέο εθθξάδνληαη : α)κέζα απφ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε αδξή , ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ηζνξξνπία, ζπληνληζκφο θηλήζεσλ, β)κέζα
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απφ ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο κεξψλ ηνπ ζψκαηνο ή νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο, απφ ηε
ρξήζε αληηθεηκέλσλ ,π.ρ. παηρληδηψλ, κε ζηεξενηππηθφ ηξφπν. Γεληθψο νη
ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη μαθληθέο θηλήζεηο αλαθέξνληαη ζε πνζνζηφ 50 –
65%

(Κάθνπξνο&Μαληαδάθε

,2006).ηεξενηππηθή

ζπκπεξηθνξά

κπνξεί

λα

εκθαληζηεί θαη ζην ιφγν. Έλα παξάδεηγκα απηήο είλαη ε επαλάιεςε ησλ ιέμεσλ πνπ
εηπψζεθαλ απφ θάπνηνλ άιινλ, ή δηαθνξεηηθά, θαζπζηεξεκέλε ερνιαιία, ε νπνία
εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 85% (Κάθνπξνο& Μαληαδάθε ,2006).
Ο Μάλνο πξνηηκνχζε ηελ απνκφλσζε, έλδεημε-δήισζε πσο ε θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε θαζίζηαηαη δχζθνιε γηα απηφλ. Δπηπιένλ έλδεημε, απνδεηθηηθή γηα
ηε δπζθνιία ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη ε απνθπγή ζσκαηηθήο επαθήο. Οη
αγθαιηέο θαη ηα ράδηα, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ζρέζεο, ηδηαίηεξα απηήο
κεηαμχ κεηέξαο θαη παηδηνχ. Όηαλ κηα θαηάζηαζε ,γηα παξάδεηγκα απηή ηνπ Μάλνπ
πεξηγξάθεηαη σο απνθπγή ζσκαηηθήο επαθήο, απηή επεξεάδεη ηφζν ηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο

θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, αιιά κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε

ππνςίεο χπαξμεο αηζζεηεξηαθψλ πξνβιεκάησλ(Jenkinson et al.,2008).
Σα άηνκα κε απηηζκφ κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζαλ άηνκα κε πξνβιήκαηα
φξαζεο ή αθνήο, θαζψο κπνξεί λα ρηππνχλ πάλσ ζε αληηθείκελα, λα αληηδξνχλ ζην
θσηηζκφ ελφο ρψξνπ ή λα κε γπξίδνπλ ην θεθάιη ηνπο γηα λα δηεξεπλήζνπλ απφ πνχ
πξνήιζε έλαο δπλαηφο ζφξπβνο. ε γεληθέο γξακκέο δίλνπλ ηελ εληχπσζε πσο ζε
δηάθνξα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα αληηδξνχλ κε απάζεηα ή κε ππεξεπαηζζεζία (Γελά,
2002).

2.2 Αηηηνινγία
Γελ ππάξρεη ζαθήο εμήγεζε εκθάληζεο θαη νη αηηίεο δηαηππψλνληαη κφλν κέζσ
εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. Ο απηηζκφο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηα εμήο κέξε ηνπ
εγθεθάινπ :
 ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα δχν ηξίηα ηεο θαηάο νπζίαο, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε, ηελ θίλεζε, ηηο ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο.
 ηα βαζηθά γάγγιηα. Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ θαιχηεξν
έιεγρν ηεο θίλεζεο.
 ηελ ακπγδαιή. Τπεχζπλε γηα ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη άιισλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
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 ηνλ ηππφθακπν. Βνεζά ζηελ ελζχκεζε πξνζθάησλ γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηψλ.
 ην κεζνιφβην. πκβάιιεη ζηελ επηθνηλσλία ησλ 2 εκηζθαηξίσλ ηνπ εγθεθάινπ.
 ηελ παξαγθεθαιίδα. Κίλεζε ,ζπληνληζκφο ησλ κπψλ γηα θίλεζε ζψκαηνο θαη κπψλ
γηα νκηιία. Μηα κεξίδα επηζηεκφλσλ θάλεη ιφγν γηα αλσκαιίεο ζηελ παξεγθεθαιίδα
,ε νπνία παξνπζηάδεηαη λα έρεη κηθξφηεξν κέγεζνο απφ ην θπζηνινγηθφ( Κάθνπξνο
& Μαληαδάθε ,2006).
 ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο
ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο εληάζζεηαη θαη ε ππνςία γηα ηελ χπαξμε θάπνηνπ
εχζξαπζηνπ ρξσκνζψκαηνο , αιιά θαη γηα ππεξβνιηθή έθθξηζε ελδνξθηλψλ, θάηη πνπ
εμεγεί ηελ αληνρή ζηνλ ζσκαηηθφ πφλν(www.noesi.gr/node/294). Γχν άιιεο εξεπλεηηθέο
ππνζέζεηο αλαθέξνληαη ζηα πςειά επίπεδα γαιαθηηθνχ νμένο θαη ζηελ εκθάληζε
κηηνρνλδξηαθήο δηαηαξαρήο (mitochondrial respiratory chain disorder),πνπ θαίλεηαη
λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ απηηζκφ(Oliveira et al.,2005).
Τπάξρεη επίζεο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην εκβφιην MMR. Σν ζπγθεθξηκέλν εκβφιην
γίλεηαη θαηά ηεο εξπζξάο, ηεο ηιαξάο θαη ησλ καγνπιάδσλ. Ωο παξελέξγεηεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εκβνιίνπ αλαθέξνληαη νη εληεξηθέο αλσκαιίεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
δείρλνπλ λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνλ νξγαληζκφ θαηά ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν.
Ωζηφζν ,νη απνδείμεηο πνπ ππάξρνπλ δελ είλαη αδηάςεπζηεο, κε απνηέιεζκα ε έξεπλα
λα ζπλερίδεηαη(www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=2315).Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ρξήδεη
θαη κηα αθφκα επηζηεκνληθή παξαηήξεζε ,πνπ δείρλεη λα θαλεξψλεη θάπνηα
ζπζρέηηζε ηνπ απηηζκνχ κε ηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 25%
ησλ αηφκσλ κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο εκθαλίδεη απηηζκφ θαη ην 3- 9% ησλ αηφκσλ
κε απηηζκφ πξνζβάιιεηαη απφ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο (Κάθνπξνο&Μαληαδάθε
,2006).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο - ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ
ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΑΤΣΗΜΟ
ε απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη αλαθνξά ζην ηη είλαη νη ζπκπεξηθνξηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο, πνηεο νη αηηίεο θαη νη θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη πψο
απηά εθδειψλνληαη.
Τπάξρεη δηαθνξεηηθή νξνινγία απφ ρψξα ζε ρψξα. Απηφ απνδεηθλχεη δπν
γεγνλφηα. Πξψηνλ, πσο θάζε θνηλσλία θαη θνπιηνχξα νξίδεη δηαθνξεηηθά πφηε κηα
θαηάζηαζε είλαη επηζπκεηή θαη θαηάιιειε, πφηε είλαη αηηία γηα έιιεηςε αζθάιεηαο
θαη ζηαζεξφηεηαο. Με ιίγα ιφγηα , νη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο δηαθνξνπνηνχληαη
αλαιφγσο ην θνηλσληθφ / πνιηηηζηηθφ πιαίζην (Clough et al., 2005). Ωο ζπλέπεηα
ππάξρεη αδπλακία δηαηχπσζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαη απνδεθηνχ φξνπ (Cooper,
1999). Δίλαη παγθνζκίσο γλσζηφ πσο φηαλ ν βαζκφο αθνήο ή φξαζεο είλαη θάησ ηνπ
θπζηνινγηθνχ , ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα χπαξμε αηζζεηεξηαθνχ πξνβιήκαηνο. Ωζηφζν,
ε ζπκπεξηθνξά δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί (Clough et al., 2005). Πην
ζπγθεθξηκέλα, δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα θξηηήξηα , κε βάζε ηα νπνία λα αμηνινγεζεί ε
πξνζσπηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ. Κάζε έξεπλα πνπ γίλεηαη
βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ζε
δηαθνξεηηθά θξηηήξηα κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη γεληθή εθηίκεζε ηνπ
πξνβιήκαηνο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003). Παξαθάησ θαίλνληαη νη δηαθνξέο ζηελ
νξνινγία αλά ρψξα(Clough et al., 2005):
Διιάδα

: δπζθνιία πξνζαξκνγήο

Ηξάλ/Βξαδηιία

: ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή

Ηζξαήι

: δηαλνεηηθή δηαηαξαρή

Οιιαλδία

: ζνβαξά πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο

Πνισλία/Σζερία : δπζθνιία θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο
θαλδηλαβία

: θνηλσληθή/ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε
δπζθνιία ηνπ αηφκνπ λα πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ θαη λα εθθξάζεη ηηο
επηθνηλσληαθέο ηνπ αλάγθεο κε απνδεθηφ ηξφπν (Πνιπρξνλνπνχινπ,2003). Σα άηνκα
κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζπκνχ,ρακειήο απηνεθηίκεζεο ,
απηνηξαπκαηηζκψλ ,απφζπξζεο θαη επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα
κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Griffith,Hastings &Nash, 2010), ελψ ην πνζνζηφ αηφκσλ
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κε ζχλδξνκν Down πνπ εκθαλίδνπλ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη πνιχ κηθξφ
(Ernst et al.,2010).
Οη βαζηθέο αηηίεο εθδήισζεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε ςπρνινγηθή
πίεζε πνπ κπνξεί λα βηψλεη ην παηδί , ε κε ηθαλνπνίεζε πξσηαξρηθψλ ηνπ αλαγθψλ
θαη ε θνηλσληθή άγλνηα (Λακπίξεο,2006). Ζ πην απνδεθηή αηηία αλαθέξεηαη ζε έλαλ
ζπλδπαζκφ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ –
ζρνιηθφ, νηθνγελεηαθφ, πνιηηηζκηθφ (Cooper, 2006). Γηα λα βξεζεί ν θχξηνο ιφγνο
εκθάληζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, πξέπεη λα γίλεη εξκελεία ηεο θαη ζε
απηφ βνεζά ε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο.
3.1 Αμηνιόγεζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο
<<Ζ

Λεηηνπξγηθή

Αμηνιφγεζε

ηεο

πκπεξηθνξάο (Functional Behavioral

Assesment- FBA) είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ κε
ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ γηαηί έλαο καζεηήο κπνξεί λα εκθαλίδεη πξνθιεηηθή
ζπκπεξηθνξά>>(Heward,2009).
Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε 2 ηξφπνπο. Τπάξρεη ε άκεζε
ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο,
παξαηήξεζε. Ο

ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ άκεζε

ππεχζπλνο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ παξαηεξεί ην παηδί,

θαηαγξάθνληαο α)ηα πξνγελφκελα, δειαδή ηα γεγνλφηα πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο
πξνβιεκαηηθήο

ζπκπεξηθνξάο,

β)ηηο

ζπλζήθεο

θάησ

απφ

ηηο

νπνίεο

εκθαλίζηεθε,δειαδή εζσηεξηθέο, πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο, γ)ηηο ζπλέπεηεο θαη
ηα επαθφινπζα (Rojahn et al.,2012). Δπίζεο , γίλεηαη θαη έκκεζε ιεηηνπξγηθή
αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ,θαηά ηελ νπνία νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
είλαη νη ζπλεληεχμεηο κε ζθνπφ ηε ζπιινγή επηπιένλ πιεξνθνξηψλ γηα ην παηδί.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαθέξεηαη ζην ιφγν γηα ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη
θαη γηαηί ην άηνκν αληηδξά κε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Shippen,Simpson&
Crites,2003). Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπκπεξηθνξάο απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε
αηζζεηεξηαθψλ αλαγθψλ θαη πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ, ζηελ πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο
πξνζνρήο – επηθνηλσλίαο

θαη απνθπγήο δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ (Shippen,

Simpson& Crites, 2003). Γπζάξεζηε θαηάζηαζε γηα έλα παηδί είλαη λα κε ζέιεη λα
πεη ην κάζεκα, λα έρεη θνπξαζηεί θαηά ηελ πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο κηαο
δξαζηεξηφηεηαο ή λα δπζθνιεχεηαη λα εθθξάζεη ηελ αλάγθε ηνπ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ
πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ αλαθέξεηαη ζηελ επηζπκία γηα δηάιιεηκα, γηα αιιαγή ζέζεο
ζηελ ηάμε, ελψ ε ηθαλνπνίεζε αηζζεηεξηαθψλ αλαγθψλ ζηελ αιιαγή ηνπ θσηηζκνχ
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ηεο ηάμεο, ζηελ επηζπκία γηα θαγεηφ ή λεξφ. Σέινο ε αλαδήηεζε επηβξάβεπζεο , ε
ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θηι., αλήθνπλ ζηελ πξνζπάζεηα
εμαζθάιηζεο πξνζνρήο- επηθνηλσλίαο. Όηαλ ην παηδί αξρίδεη λα ληψζεη δπζαξέζθεηα
θαη άβνια ιφγσ ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ , απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
εκθάληζε ζπκπεξηθνξηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ (βι. πίλαθα 4).
Πίλαθαο 2
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα - Πηζαλέο εθδειψζεηο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο









Υηππάεη ην δάζθαιν ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ
Απηνηξαπκαηίδεηαη
Βγάδεη θξαπγέο
Κιαίεη
Μηιά ζπλερψο θαη δηαθφπηεη
Μηιά ζε αθαηάιιειν ρξφλν θαη κε αθαηάιιειν
ηξφπν
Πξνθαιεί ζνξχβνπο ρηππψληαο αληηθείκελα
Πεηάεη ηηο θαξέθιεο ή ην ζξαλίν ηνπ






Λέεη ςέκαηα
Αδηαθνξεί φηαλ ηνπ δεηάλε λα θάλεη κηα
άζθεζε
Φεχγεη απφ ηελ αίζνπζα
Γελ ζέιεη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ ζην
θπιηθείν

ε απηφ ην ζεκείν ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ έξεπλα πνπ έγηλε θαη αθνξνχζε ηε
κειέηε 396 ζπλνιηθά άξζξσλ πνπ γξάθηεθαλ απφ ην 1964 έσο ην 2000
(Kahng,Iwata&Lewin,2002). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ηελ
ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο

θαη ην

ξφιν πνπ παίδεη ζηε κείσζε απηψλ- θπξίσο φκσο ζηα πξνβιήκαηα απηνηξαπκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Σε ζεκαζία απηή επηβεβαηψλνπλ ζην άξζξν ηνπο θαη νη Matson θαη
LoVullo (2008).
Ζ ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ζπκπεξηθνξάο έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηελ εθαξκνζκέλε
αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο.

Ζ

Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε πκπεξηθνξάο ή αιιηψο

πεηξακαηηθή αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο έγηλε γλσζηή ην 1987, φηαλ θαηφπηλ δίρξνλεο
εληαηηθήο παξέκβαζεο, ην 47% ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ ζπκκεηείραλ ζε έξεπλα,
παξνπζίαζαλ κεγάιε πξφνδν θαη εληάρηεθαλ ζην γεληθφ ζρνιείν . Μεηά απφ έξεπλεο
επηβεβαηψζεθε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ γηα ηξνπνπνίεζε
ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο φρη κφλν αηφκσλ κε απηηζκφ αιιά θαη αηφκσλ κε
λνεηηθή αλαπεξία.
Ζ εθαξκνζκέλε αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο ζηεξίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ Skinner πεξί
ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη

αιιειέλδεηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πεξηβάιινλ-

εκθάληζε ζπκπεξηθνξάο αηφκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εξεπλψληαη νη ζπλζήθεο πνπ
θπξηαξρνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ θαη πψο ην άηνκν ζπκπεξηθέξεηαη κέζα ζε απηφ. Ο
ζθνπφο πνπ ηίζεηαη , χζηεξα απφ αμηνιφγεζε , είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο
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αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε πηνζέηεζε απηήο πνπ γίλεηαη απνδεθηή ζηα
δηάθνξα θνηλσληθά πιαίζηα (http://www.encephalos.gr/full/44-2-04g.htm). Ζ εθαξκνζκέλε
αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο , καδί κε ηνλ ιεηηνπξγηζκφ , απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ
ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.

3.2 Καηεγνξίεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο
Ωο πην ζπρλέο κνξθέο πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηε βηβιηνγξαθία (π.ρ.
Κάθνπξνο&Μαληαδάθε,2006)αλαθέξνληαη ην άγρνο, νη εηδηθέο θνβίεο, νη θξίζεηο
παληθνχ ,νη εθξήμεηο ζπκνχ, ε θαηάζιηςε, ε επηζεηηθφηεηα ,νη απηνηξαπκαηηζκνί, ε
εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε ζηεξενηππία.
Άγρνο : Βηψλεηαη φηαλ θπξηαξρεί ν θφβνο θαη ε αλεζπρία γηα θάπνην γεγνλφο
(Jenkinson et al.,2008). Βηψλεηαη απφ θάζε άλζξσπν, σζηφζν κπνξεί λα πάξεη
παζνινγηθέο δηαζηάζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ην άγρνο εληάζζεηαη ζηελ νκάδα
λεπξηθψλ δηαηαξαρψλ. Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή απηηζκφ εθδειψλνπλ άγρνο
ζε θαηαζηάζεηο πνπ ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο, ηα αθήλνπλ είηε ηθαλνπνηεκέλα
είηε αδηάθνξα (Πνιπρξνλνπνχινπ,2003). Δίλαη

πην

επάισηα ζε

αγρψδεηο

θαηαζηάζεηο θαη δελ έρνπλ αλαπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ
(Rapp&Vollmer,2002).
Δηδηθέο θνβίεο : Οη εηδηθέο θνβίεο εκθαλίδνληαη αλαιφγσο κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα
βηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Γηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία αιιά θαη ην θχιν.
πλήζεηο αληηδξάζεηο είλαη νη αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη ε ηάζε θπγήο απφ ηελ θνβηθή
θαηάζηαζε ή αληηθείκελν . Οη αξλεηηθέο ζθέςεηο αλαθέξνληαη ζε πνζνζηφ 80,5%
,ελψ ε ηάζε θπγήο ζε 75%. Μηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ εηδηθψλ θνβηψλ είλαη νη
θνηλσληθνί θφβνη, ε θνβία δειαδή ζχλαςεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (ίκνο,2001).
Κξίζεηο παληθνύ : Μπνξεί λα εξκελεπζεί σο αληίδξαζε ζηηο εηδηθέο θνβίεο (ίκνο,
2001).
Δθξήμεηο ζπκνύ : Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ εκθαλίδεη έλα παηδί κε εθξήμεηο ζπκνχ
ραξαθηεξίδεηαη σο κε ζπλεξγάζηκε θαη αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά (Cooper,1999).
Καηαηάζζεηαη ζηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο (Πνιπρξνλνπνχινπ,2003) θαη πηζαλφ λα
ζπλδέεηαη κε ην άγρνο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε,2006).
Καηάζιηςε : Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο θαηάζιηςεο, αλαιφγσο κε ηα αίηηα πνπ
ηελ εκθαλίδνπλ. Πηζαλέο ελδείμεηο είλαη νη επηπηψζεηο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα, ε βίσζε
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αξλεηηθψλ

ζπλαηζζεκάησλ

(άγρνο),

ε

παζεηηθή

ζπκπεξηθνξά.

Δπηπηψζεηο

αλαθέξνληαη επίζεο ζηελ θηλεηνπνίεζε (έιιεηςε θηλήηξσλ) θαη ζηε ζθέςε (ρακειή
απηνεθηίκεζε) (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2006)
Δπηζεηηθόηεηα : Ζ επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα εθδειψλεηαη είηε απέλαληη ζηνπο
άιινπο, κε ζθνπφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπο, είηε ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ, πνπ εξκελεχεηαη
ηφηε σο απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ωζηφζν ε επίζεζε κπνξεί λα γίλεη θαη ιεθηηθά
(Cooper,2006). χκθσλα κε ηελ Πνιπρξνλνπνχινπ (2003), ε επηζεηηθφηεηα
εληάζζεηαη ζηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο φπσο απηέο εθδειψλνληαη κέζα απφ ηελ
αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ηάζε γηα θπγή, θινπή θηι.
Απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά : Δθδειψλεηαη κε δαγθσκαηηέο, μχζηκν ζε κέξε
ηνπ ζψκαηνο ζε ζεκείν πνπ δεκηνπξγνχληαη πιεγέο, ρηππήκαηα ηνπ θεθαιηνχ ζε
θάπνην αληηθείκελν, ρηππήκαηα ζην θεθάιη κε ηα ρέξηα, ηξάβεγκα καιιηψλ, κάζεκα
ρεηιηψλ, αθαίξεζε λπρηψλ (Cooper,2006). Οη απηνηξαπκαηηζκνί αλέξρνληαη ζε
πνζνζηφ 1,7 – 4,1%. Σελ εκθαλίδνπλ θπξίσο άηνκα αξζεληθνχ θχινπ πνπ έρνπλ
δηάγλσζε λνεηηθήο αλαπεξίαο (Kahng,Iwata&Lewin,2002). πλήζσο δελ απνηειεί
πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο, έλδεημε ζπκνχ ή απνγνήηεπζεο (Ernst et al.,2010).
Δγθιεκαηηθόηεηα

:

χκθσλα

κε

ηελ

Πνιπρξνλνπνχινπ

(2003),

ε

εγθιεκαηηθφηεηα εληάζζεηαη ζηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο φπσο απηέο εθδειψλνληαη
κέζα απφ ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ηάζε γηα θπγή, θινπή θηι.
Σηεξενηππία : ηε δηεζλή αξζξνγξαθία εκθαλίδεηαη σο έλα πξφβιεκα
ζπκπεξηθνξάο

ην

νπνίν

επηδέρεηαη

αμηνιφγεζεο

θαη

ζεξαπείαο

(Rapp&Vollmer,2005). Ζ ζηεξενηππία αλαθέξεηαη ζε επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο
ηνπ ζψκαηνο ή κειψλ ηνπ ζψκαηνο (ρέξηα , δάθηπια, πφδηα) θαη ζηελ απαζρφιεζε
κεξψλ ελφο αληηθεηκέλνπ ή παηρληδηνχ κε ζπλερή θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.
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Πίλαθαο 5
Πεξηιεπηηθή αλαθνξά ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπο
ΑΓΥΟ

ΔΗΓΗΚΔ ΦΟΒΗΔ

ΚΡΗΔΗ ΠΑΝΗΚΟΤ

Σν ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεηαη σο
απνηέιεζκα αλεζπρίαο θαη
θφβνπ. Βηψλεηαη απφ θάζε
άλζξσπν, σζηφζν κπνξεί λα
πάξεη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο.
Σν άγρνο εληάζζεηαη ζηελ νκάδα
λεπξηθψλ δηαηαξαρψλ. Σα άηνκα
κε λνεηηθή αλαπεξία ή απηηζκφ
εθδειψλνπλ άγρνο ζε
θαηαζηάζεηο πνπ ηα άηνκα
ηππηθήο αλάπηπμεο, ηα αθήλνπλ
είηε ηθαλνπνηεκέλα είηε
αδηάθνξα.
ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ

Γηαθνξνπνηνχληαη αλαιφγσο ην
θχιν θαη ηελ ειηθία. Οη ζπλέπεηεο
αλαθέξνληαη ζε αξλεηηθέο ζθέςεηο
θαη ηάζε θπγήο ζε πνζνζηφ 80,5%
θαη 75% αληίζηνηρα. Μηα απφ ηηο
θαηεγνξίεο ησλ εηδηθψλ θνβηψλ
είλαη νη θνηλσληθνί θφβνη, ε θνβία
δειαδή ζχλαςεο θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ.

Μπνξεί λα εξκελεπζεί σο
αληίδξαζε ζηηο εηδηθέο θνβίεο, ή
λα εθπιεξψλεη θάπνηα απφ ηηο
ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγίαο
ηεο ζπκπεξηθνξάο.

ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ

ΑΤΣΟΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ
ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ

Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο
θαηάζιηςεο, αλαιφγσο κε ηα
αίηηα πνπ ηελ εκθαλίδνπλ.
Δπηπηψζεηο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα,
ζηα ζπλαηζζήκαηα (άγρνο), ζηελ
θηλεηνπνίεζε (έιιεηςε
θηλήηξσλ), ζηε ζθέςε (ρακειή
απηνεθηίκεζε).

Δπηζεηηθφο – άζρεκνο ηξφπνο
νκηιίαο .Δπηζεηηθφηεηα πξνο ηνπο
άιινπο ή πξνο ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ
πνπ εξκελεχεηαη σο απηνηξακαηηθή
ζπκπεξηθνξά.
Ζ επηζεηηθφηεηα εληάζζεηαη ζηηο
δηαηαξαρέο δηαγσγήο φπσο απηέο
εθδειψλνληαη κέζα απφ ηελ
αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ
ηάζε γηα θπγή, θινπή θηι.

Δθδειψλεηαη κε δαγθσκαηηέο,
μχζηκν ζε κέξε ηνπ ζψκαηνο ζε
ζεκείν πνπ δεκηνπξγνχληαη
πιεγέο, ρηππήκαηα ηνπ θεθαιηνχ
ζε θάπνην αληηθείκελν,
ρηππήκαηα ζην θεθάιη κε ηα
ρέξηα, ηξάβεγκα καιιηψλ,
κάζεκα ρεηιηψλ, αθαίξεζε
λπρηψλ. Οη απηνηξαπκαηηζκνί
αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 1,7 –
4,1%. Γελ απνηειεί πξνζπάζεηα
επηθνηλσλίαο, έλδεημε ζπκνχ ή
απνγνήηεπζεο.

ΣΔΡΔΟΣΤΠΗΑ

ΔΚΡΖΞΔΗ ΘΤΜΟΤ

ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

ηεξενηππηθέο θηλήζεηο ηνπ
ζψκαηνο ή κειψλ ηνπ ζψκαηνο
(ρέξηα , δάθηπια, πφδηα).
Απαζρφιεζε κε ζπγθεθξηκέλα
κέξε ελφο αληηθεηκέλνπ ή
παηρληδηνχ.

Καηαηάζζεηαη ζηηο δηαηαξαρέο
δηαγσγήο .Υαξαθηεξίδνληαη σο κε
ζπλεξγάζηκε θαη αληηδξαζηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη κπνξεί λα
εθδειψλεηαη σο απνηέιεζκα
βίσζεο άγρνπο ή λα εθπιεξψλεη
θάπνηα απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο.

Ζ επηζεηηθφηεηα εληάζζεηαη ζηηο
δηαηαξαρέο δηαγσγήο φπσο απηέο
εθδειψλνληαη κέζα απφ ηελ
αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ
ηάζε γηα θπγή, θινπή θηι.

Έλα επηπιένλ ζπλαίζζεκα ,πνπ κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο δηαζηάζεηο - εζσθιείεη
ην θφβν, ηελ απνγνήηεπζε, ην ζπκφ, ηε ιχπε- θαη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
παηδηνχ , είλαη ε δήιεηα (Bauminger, 2004).Ο Bauminger ζην άξζξν ηνπ (2004)
αλαθέξεηαη εθηελψο ζηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο ηνπ. Ζ έξεπλα
αθνξνχζε ζην θαηά πφζν θαη πψο ηα παηδηά κε απηηζκφ εθδειψλνπλ ζπλαηζζήκαηα
δήιεηαο. πκκεηείραλ παηδηά κε απηηζκφ, παηδηά ρσξίο απηηζκφ θαη γνλείο.
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ρεκαηίζηεθαλ νκάδεο πνπ απνηεινχληαλ απφ έλα παηδί κε απηηζκφ, έλαλ απφ
ηνπο δπν γνλείο ηνπ θαη έλα άιιν παηδί ηππηθήο αλάπηπμεο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε
νηθείν ρψξν ησλ παηδηψλ θαη πεξηειάκβαλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηρληδηνχ θαη
ηεο δσγξαθηθήο. Αξρηθά , ηα παηδηά δηάιεμαλ απφ ηα εθηά παηρλίδηα κέζα ζε έλα
θνπηί ,απηφ κε ην νπνίν ήζειαλ λα παίμνπλ. Σν ίδην ζπλέβε θαη θαηά ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο δσγξαθηθήο. Σα παηδηά δηάιεμαλ ηα ρξψκαηα ησλ καξθαδφξσλ
θαη μεθίλεζαλ λα δσγξαθίδνπλ. Ζ κεηέξα ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ ,χζηεξα απφ ιίγν ,
έπξεπε γηα έλα δηάζηεκα πέληε ιεπηψλ λα επηβξαβεχζεη θαη λα αζρνιεζεί κε ην παηδί
ηππηθήο αλάπηπμεο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζχγθξηζε θαη λα δηαπηζησζεί πνηα είλαη ε
δηαθνξά αληίδξαζεο ζε ζπλαηζζήκαηα δήιεηαο κεηαμχ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ρσξίο
απηηζκφ, ην πείξακα επαλαιήθζεθε κε ηελ εμήο δηαθνξά. Ζ κεηέξα πιεζίαδε ην παηδί
κε απηηζκφ θαη έδηλε ζε απηφ πεξηζζφηεξε πξνζνρή

,ελψ ηαπηφρξνλα

θαηαγξάθνληαλ κε βίληεν ε αληίδξαζε ηνπ παηδηνχ ηππηθήο αλάπηπμε. Σα
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ήηαλ πσο ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο δήισλαλ ηε
δήιεηα κε κε ιεθηηθφ ηξφπν, κέζσ δειαδή ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο απέλαληη ζην
άιιν παηδί θαη ζην γνληφ. Αληηζέησο, ηα παηδηά κε απηηζκφ δήισλαλ α)έκκεζα ηε
δήιεηα ηνπο κε εθθξάζεηο φπσο

<<κακά

ζε αγαπψ>> ή

<<θνίηα

ηη έθαλα>> ή

<<γηαηί

δελ παίδεηο καδί κνπ;>>, β)άκεζα , π.ρ. <<γηαηί ηε βνεζάο>>;
Σν ζπκπέξαζκα είλαη πσο ηα παηδηά κε απηηζκφ ,εθδειψλνπλ ζπλαίζζεκα κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Τπνρξέσζε ηνπ δαζθάινπ είλαη λα πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη θαη
λα βξεη ην ιφγν πνπ εκθαλίδεηαη θάπνηα ζπκπεξηθνξά. Απφ εθεί θαη πέξα ε
παξέκβαζε δηαθέξεη. Μπνξεί λα απαηηείηαη ,π.ρ. ε θαιχηεξε δηακφξθσζε ηεο ηάμεο,
ή -φηαλ ε θαηάζηαζε είλαη πην ζνβαξή- λα πηνζεηεί έλα δηαθνξεηηθφ θαη πην ζχλζεην
πξφγξακκα δηδαζθαιίαο.
Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη θαηά πφζν νη δηάθνξεο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο είλαη
απνηειεζκαηηθέο. ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζεί κηα ζρεηηθά πξφζθαηε έξεπλα πνπ
αθνξνχζε ηε κειέηε 80 άξζξσλ θαη ζθνπφο ήηαλ λα επηβεβαησζεί ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο αηφκσλ κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (Didden et
al.,2006). Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά , φπσο ζεηηθά ήηαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα
ησλ Rapp&Vollmer (2002) γηα ηελ εγθπξφηεηα κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο ,
ησλ Rapp&Vollmer (2005) γηα ηε ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά, ησλ Μatson &
LoVullo (2008) ,θαη ησλ Κahng,Iwata&Lewin (2002) γηα ηελ απηνηξαπκαηηθή
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ζπκπεξηθνξά. Γηα ηε ζεκαζία ηεο παξέκβαζεο ζε καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ,γίλεηαη επίζεο ιφγνο ζην άξζξν
ησλ Hackaman et al.(2000).
Σα επφκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ζηνπ ηξφπνπο παξέκβαζεο θαη
αληηκεηψπηζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο - ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ
ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη

απηηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαιπζνχλ νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά
ηελ εηθαζηηθνζεξαπεία θαη ηελ κνπζηθνζεξαπεία. Παξάιιεια γίλεηαη παξάζεζε
ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.
4.1 Θεξαπεία κέζσ ηέρλεο (εηθαζηηθά)
Σα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα εθαξκφδεηαη -φρη επξέσο- σο κέζνδν παξέκβαζεο ή
ζεξαπείαο (Malchiodi,2001). Ζ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζηεξίρηεθε ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Απηφ απνδεηθλχνπλ πνιιέο έξεπλεο ,θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο
παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Σαπηφρξνλα ηίζεληαη εξσηήκαηα θαηά πφζν κπνξεί λα
απνηειέζεη κέζν δηάγλσζεο.
Έρεη παξαηεξεζεί

πσο ,ελψ αξρηθά ππάξρεη άξλεζε εκπινθήο ζε απηέο ηηο

ζπλεδξίεο ,ζηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ή νη ελήιηθεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ καδί κε ηα παηδηά,
ζέινπλ λα δσγξαθίδνπλ ή λα θαηαζθεπάδνπλ ζπλερψο (Malchiodi,2001). Οη
ζπλεδξίεο

κπνξνχλ

λα

γίλνπλ

θαη

εληφο

ηνπ

ζρνιείνπ

(http://www.arttherapyalliance.org/AboutArtTherapy.html).

Σν πξψην βήκα ηεο ζεξαπείαο είλαη ε έλαξμε εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε
ρνξήγεζε

πιηθψλ

(Landgarten,1999),φπσο

(http://www.internationalarttherapy.org/mentalhealth.html).Ο

θηκσιίεο

ή

καξθαδφξνπο

ζεξαπεπφκελνο

κπνξεί

λα

επηιέγεη ηα ρξψκαηα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δσγξαθίζεη. Δπηδίδεηαη θαη ζε
δηθέο ηνπ δεκηνπξγίεο αιιά φρη κφλν. Θα ηνπ δεηεζεί λα δσγξαθίζεη έλα ζέκα
ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, φπσο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ αλαθνξηθά κε έλα πξφζσπν ή
κηα

θαηάζηαζε,

ηνλ

εαπηφ

ηνπ,

ην

ζπίηη

ηνπ,

ηελ

νηθνγέλεηά

ηνπ

(Malchiodi,2001˙Landgarten,1999). ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη θαη αλαιχνληαη
θάπνηα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εηθαζηηθνζεξαπεία.
Σα ζπγθεθξηκέλα ηεζη , αιιά θαη νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδνληαη,
ζηεξίδνληαη πάλσ ζε ζεσξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζπκπεξηθνξηθή, θνηλσληθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε (Reynolds et al., 2000). Ο Beres ήηαλ θπξίσο απηφο πνπ
βνήζεζε αξθεηά ηνπο εηθαζηηθνζεξαπεπηέο κε ηηο ζεσξίεο ηνπ ζρεηηθά κε ην πψο
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δγψ ζπκβνιίδνληαη ζηηο δσγξαθηέο(Rubin,2001).Δθαξκφδνληαη
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κέζνδνη

ςπρνζεξαπείαο,

ξχζκηζεο,ηερληθέο
ζπκπεξηθνξηθέο

ζηξαηεγηθέο

ζπζρέηηζεο

θνηλσληθήο

αληηθεηκέλσλ

πξνζεγγίζεηο

θαζψο

(Martin,2009).

θαη
θαη

χκθσλα

αηζζεηεξηαθήο

αλαπηπμηαθέο
κε

έξεπλεο

θαη
ε

εηθαζηηθνζεξαπεία -αιιά θαη ε παηγληνζεξαπεία- έρεη πην ζεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ
ζπλδπάδεηαη κε ζπκπεξηθνξηθέο-γλσζηηθέο ηερληθέο (Epp,2008).
Γελ κπνξεί λα γίλεη ηαπηφρξνλε θαη νιηθή ρξήζε ησλ πξνζεγγίζεσλ. Τπάξρνπλ
αξθεηέο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, φπσο

νη εκπεηξίεο, νη

δπλαηφηεηεο, νη επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε πεξίπησζεο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ελφο εμάρξνλνπ αγνξηνχ, πνπ
αλαιχεηαη ζην άξζξν ηνπ Emery (2004).Ζ ζεξαπεχηξηα δήηεζε απφ ην παηδί λα
δσγξαθίζεη έλα ζπίηη θαη έλαληη απηνχ ην παηδί έγξαςε ηε ιέμε

<<ζπίηη>>,

θάηη πνπ

θαλέξσζε ηελ αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ησλ ζρεκάησλ γηα ηα αληηθείκελα
(Emery,2004).
Σν γεγνλφο πσο θαηά ηελ εηθαζηηθή ζεξαπεία ζπλδπάδνληαη δηάθνξεο
ζηξαηεγηθέο, δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν ηελ εμαγσγή ελφο γεληθνχ ζπκπεξάζκαηνο γηα
ηα νθέιε ηεο (Reynolds et al.,2000). Γηα ηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ θαη πξέπεη λα
μεπεξαζηνχλ γίλεηαη ιφγνο ζην άξζξν ηνπ Martin(2009), θαζψο φζεο έξεπλεο έρνπλ
γίλεη απνδεηθλχνπλ πσο ε εηθαζηηθνζεξαπεία απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή
ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδν, φπσο ε παηγληνζεξαπεία θαη ε κνπζηθνζεξαπεία
(Martin,2009˙Reynolds et al.,2000).
Καηά ηελ εηθαζηηθνζεξαπεία γίλεηαη έξεπλα ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ, έξρνληαη
ζηελ

επηθάλεηα

ππνζπλείδεηεο

ηδέεο

θαη

δίλνληαη

πιεξνθνξίεο

γηα

ηε

ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Μέζα απφ ηελ
εηθαζηηθνζεξαπεία

εθηνλψλνληαη

ζπλαηζζήκαηα,

θαιιηεξγνχληαη

ζηξαηεγηθέο

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ελψ ην άηνκν απνθηά έλα δεκηνπξγηθφ ελδηαθέξνλ, ηε
δσγξαθηθή (Oster&Gould Crone,2004).
Παξφηη ζηνλ απηηζκφ θαη ζηε λνεηηθή αλαπεξία ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθήο θαη
αθεξεκέλεο ζθέςεο θσιχεηαη, νη εηθαζηηθνζεξαπεπηέο επηζεκαίλνπλ πσο νη
δεμηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ (Martin,2009). Απηφ επηβεβαηψλνπλ
έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ

ηε κείσζε πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηα

ζπγθεθξηκέλα άηνκα. Δλδεηθηηθά θαηαγξάθεηαη έξεπλα ,ε νπνία έγηλε πξηλ ιίγα
ρξφληα θαη επηβεβαίσζε πσο νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αηφκσλ κε απηηζκφ
βειηηψλνληαη ,ελψ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κεηψλνληαη (Epp,2008). ηα άηνκα
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κε λνεηηθή αλαπεξία ε εηθαζηηθνζεξαπεία παίδεη βνεζεηηθφ ξφιν θπξίσο ζηελ
απηνέθθξαζε (Malley,Datillo&Gast,2002).

4.1.1 Αλαθνξά δηάθoξσλ ηεζη πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ εηθαζηηθνζεξαπεία
H εηθαζηηθνζεξαπεία αλαθέξεηαη ηφζν ζηε δεκηνπξγία ηέρλεο φζν θαη ζηελ
πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο . Ζ εηθαζηηθνζεξαπεία ππφ ηελ έλλνηα ηεο έκκεζεο
έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη έλα απνηειεζκαηηθφ
εθπαηδεπηηθφ κέζν. (http://www.internationalarttherapy.org/mentalhealth.html).
Σηα πιαίζηα ηεο εξκελείαο ηεο ηέρλεο
Αλαθέξνληαη ηερληθέο ,θαηά ηηο νπνίεο ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ήδε νπηηθνπνηεκέλα
θαη νη ζεξαπεπφκελνη πξέπεη λα ηα αλαγλσξίζνπλ. Τπάξρεη ην Rorschanch Inkblot
test,ην

Thematic

Apperception

test

θαη

ην

Holtzman

Inkblot

test

(http://www.internationalarttherapy.org/mentalhealth.html).

Ζ δπζθνιία εξκελείαο ζπλαηζζεκάησλ ,θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ θαη αλάπηπμεο
εζπλαίζζεζεο είλαη παξάκεηξνη πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θαηάθηεζε θαη πεξαηηέξσ
θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Απνηεινχλ θαη απηέο νη δπζθνιίεο, αηηίεο
γηα

εθδήισζε

θάπνηαο

ζπλαηζζεκαηηθήο

δηαηαξαρήο

ή

ζπκπεξηθνξηθήο

ηδηαηηεξφηεηαο. Αλ ηεζνχλ νη θαηάιιεινη ζηφρνη δηδαζθαιίαο ,ην άηνκν πηζαλφλ λα
θαηαθηήζεη δεμηφηεηεο απηνδηαρείξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη λα εθδειψζεη κε
πξέπνλ θνηλσληθά ηξφπν νπνηαδήπνηε δπζαξέζθεηά ηνπ.
Σηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ηέρλεο:
Σα δπν πξψηα ηεζη πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ,ην Draw A Person(DAP)θαη ην HouseTree-Person(HTP), είλαη ηα πην γλσζηά ηεζη πνπ εθαξκφδνληαη (,2004).
 Draw a Person test
Απφ ηνλ ζεξαπεπφκελν δεηείηαη λα δσγξαθίζεη κηα γπλαίθα, έλαλ άληξα ή ηνλ ίδην
ηνλ εαπηφ ηνπ(Oster&Gould Crone,2004), ρσξίο λα ηνλ επεξεάδεη ην γεγνλφο αλ
δσγξαθίδεη

θαιά

ή

φρη

(http://www.internationalarttherapy.org/mentalhealth.html).

Θεσξείηαη ην πην απιφ θαη εχθνιν ηεζη πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο
θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. Μπνξεί λα θαλεξψζεη δηαηαξαρέο ,φπσο αηζζεηεξηαθέο
βιάβεο,

λεπξνινγηθέο

αδπλακίεο,

πξνβιήκαηα

πξνζαξκνγήο,

δπζθνιίεο

ραξαθηήξα (Oster&Gould Crone,2004), εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, ακπληηθνχο
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κεραληζκνχο θαη λεπξψζεηο (Malchiodi,2001).Δπίζεο, είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο
λνεηηθήο ειηθίαο(βι.Πίλαθα 6)θαη επνκέλσο ε επηβεβαίσζε πηζαλψλ ππνςηψλ γηα
λνεηηθή αλαπεξία (http://www.minddisorders.com/Del-Fi/Figure-drawings.html#b).
Δηθφλα 2

Δηθφλα 3

Εσγξαθηέο παηδηψλ θαηά ην Draw a Person test( http://www.nucleuslearning.com)

Ο ηξφπνο εχξεζεο ηεο λνεηηθήο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ είλαη ην άζξνηζκα δηαθφξσλ
παξαγφλησλ ,ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ην ζθνξ ηεο δσγξαθηάο. Σν ζθνξ ηεο
δσγξαθηάο εμαξηάηαη απφ ην αλ θαη ην πψο έρνπλ δσγξαθηζηεί θάπνηα βαζηθά
ζεκεία, πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ. ίγνπξα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ρξνλνινγηθή
ειηθία ηνπ παηδηνχ, θαζψο δηαθνξεηηθά δσγξαθίδεη έλα παηδί ειηθίαο 3 ρξφλσλ θαη
δηαθνξεηηθά έλα παηδί 6 ρξφλσλ (Oster&Gould Crone,2004).
Δηθφλα 4
Σξφπνο βαζκνιφγεζεο (http://www.mja.com.au)
 Κεθάιη
 Πφδηα
 Υέξηα
 Κνξκφο
 Μήθνο θνξκνχ
 Υέξηα θαη πφδηα ελσκέλα ζηνλ θνξκφ
 Πφδηα θαη ρέξηα ελσκέλα ζηνλ θνξκφ

ζην ζσζηφ ζεκείν
 Λαηκφο
 Μάηηα
 Μχηε
 Μαιιηά
 Απηηά

θνξ : 13 πφληνη
Ννεηηθή ειηθία: 3 +(13+4)= 61/4
ρξνλψλ

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ζθνξ ηζρχεη κφλν γηα ην ηεζη Draw a
Person. Όπσο πξναλαθέξζεθε ,ην ηειηθφ ζθνξ αληηζηνηρεί ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν
λνεηηθφ επίπεδν. Παξαηίζεηαη έλαο ζρεηηθφο πίλαθαο, φπνπ ΝΖ ,ηα αξρηθά ησλ
ιέμεσλ Ννεηηθή Ζιηθία:
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Πίλαθαο 6
Αληηζηνίρηζε απνηειέζκαηνο/λνεηηθήο ειηθίαο
(http://fc.stoughtonschools.org/~p_leblanc/Goodenough%20Draw%20a%20Person.doc)
ΚΟΡ

ΝΖ

ΚΟΡ

ΝΖ

ΚΟΡ

ΝΖ

1

3-3

14

6-6

40

13-0

2
4
7
8
11
12

3-6
4-0
4-9
55-9
6-0

15
17
20
21
24
25

6-9
7-3
8-0
8-3
9-0
9-3

41
43
46
47
50
51

13-3
13-9
14-6
14-9
15-6
15-9

 House- Tree-Person test (HTP)
Ο ζεξαπεπφκελνο πξέπεη λα δσγξαθίζεη έλα ζπίηη ,έλα δέληξν θαη έλαλ
άλζξσπν. Σν δέληξν ζπκβνιίδεη ηε δχλακε ή ηηο δπζθνιίεο/αδπλακίεο πνπ
κπνξεί λα έρεη ην άηνκν(http://www.minddisorders.com/Del-Fi/Figure-drawings.html#b).
Σν ζπίηη ζπκβνιίδεη ηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο αιιά θαη ηελ αληίιεςε
ηνπ εαπηνχ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα. Παξαδείγκαηνο ράξε, εάλ ε πφξηα
είλαη θιεηζηή ή κηθξή ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν κέγεζνο ηνπ ζπηηηνχ, απηφ
δείρλεη κηα ηάζε ηεο νηθνγέλεηαο γηα θνηλσληθή απνκφλσζε ελψ ν ζρεδηαζκφο
ελφο παξαζχξνπ ρσξίο θιεηζηέο θνπξηίλεο θαλεξψλεη ηελ επηζπκία

ηνπ

αηφκνπ γηα επηθνηλσλία (http://www.psychology.ccsu.edu/fallahic/HTP%20Outline.ppt).
Σέινο ,φζν αθνξά ηελ απεηθφληζε ηνπ αηφκνπ ζηε δσγξαθηά ,ηζρχνπλ φζα
εηπψζεθαλ ζην Draw a Person test. Δπίζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιια
ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη παξαθάησ.
Δηθφλα 5
Εσγξαθηά παηδηνχ θαηά ην HTP test (http://www.criticalcompanions.wordpress.com)
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 Kinetic Family Drawing techique(KFD)
Εεηείηαη ε απεηθφληζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηα κέιε ηεο νπνίαο δηαηεινχλ θάπνηα
δξαζηεξηφηεηα (Oster&Gould Crone,2004).
Δηθφλα 6
Εσγξαθηά παηδηνχ θαηά ην KFD (http://www.projectivetests.umwblogs.org/popular-tests/drawa-person-test/)

Πνηα ζηνηρεία ιακβάλνληαη ππόςε ζηε δσγξαθηθή ησλ παηδηώλ θαη θαλεξώλνπλ
θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή/δπζθνιία; Σα πξψηα ζηνηρεία πνπ ειέγρνληαη είλαη
ην κέγεζνο ηνπ ζρήκαηνο, ε ηνπνζεζία ηνπ πάλσ ζην ραξηί θαη ε αηζζεηηθή ηνπ
(πξφρεηξε δσγξαθηά ή νξγαλσκέλα ζρήκαηα). Οη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπγθξνχζεηο
γίλνληαη θαλεξέο θπξίσο κέζα απφ ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ
δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
(1) γξακκέο : αλ είλαη ζπαζκέλεο δειψλνπλ αβεβαηφηεηα, αλ είλαη παρηέο
δειψλνπλ επηθξάηεζε ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζπκνχ,παληθνχ θηι.
(2) ζθίαζε ηνπ ζρήκαηνο :ζηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν ζρεδηάζεη ζθηέο, ηφηε
ζπλήζσο ην άγρνο είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ ηαιαηπσξεί ην άηνκν.
(3) πεξίεξγνη ζρεδηαζκνί : ζε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη δσγξαθηέο, πνπ
δελ εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ρσξίο θάπνην
πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο. Παξαδείγκαηνο ράξε , κεγάια δφληηα, αιιήζσξα
κάηηα (Oster&Gould Crone,2004).
Η δσγξαθηθή σο εθπαηδεπηηθό κέζν
Ζ Ν. αξθεηέο θνξέο είλαη ηδηαίηεξα αλήζπρε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο δχζθνιν λα
εξκελεπζεί. Δθείλε ηελ εκέξα απνθάζηζα λα κελ θάλνπκε κάζεκα , θαζψο θεξφηαλ
αξθεηά πεξίεξγα. Εήηεζα

λα δσγξαθίζεη πψο ληψζεη φηαλ είλαη ζην ζπίηη.
34

Αθνινπζψληαο έλα άιιν ςπρνινγηθφ ηεζη , ηεο δήηεζα λα δσγξαθίζεη έλα ζπίηη, έλα
θξάθηε , έλα θίδη, ηελ νηθνγέλεηα ηεο θαη ηνλ εαπηφ ηεο. Σέινο δσγξάθηζε πσο ληψζεη
φηαλ είλαη ζρνιείν θαη πψο ληψζεη φηαλ έρεη καζεκαηηθά. Σν παηδάθη ζηε δσγξαθηά
είλαη ζηελαρσξεκέλν, ληψζεη <<ράιηα>> θσλάδνληαο <<φρη>> φηαλ βιέπεη ην βηβιίν ησλ
καζεκαηηθψλ πάλσ ζην ζξαλίν (βι. εηθφλεο 7 θαη 8). Απηή ε δηαδηθαζία , λα
δσγξαθίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, άξεζε πνιχ ζηε Ν. θαη απφ εθείλε ηε κέξα θαη
έπεηηα ,φπνηε δελ είρε θαιή δηάζεζε δεηνχζε λα δσγξαθίζεη. Μεηά ήηαλ πην πξφζπκε
λα θάλνπκε καζεκαηηθά.
Δηθφλα 7

Δηθφλα 8

Πψο ληψζσ φηαλ έρσ καζεκαηηθά

Πψο ληψζσ φηαλ έξρνκαη ζην ζρνιείν 1;

Απηή ε δηαδηθαζία ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί κέζνδνο ζεξαπείαο. Καζψο
φκσο ε δσγξαθηθή είλαη ηξφπνο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη κηα δηέμνδνο, ε
αθηέξσζε ελφο κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζηε δσγξαθηθή ,φηαλ θξίλεηαη
απαξαίηεην, είλαη ζεκαληηθή.

4.2 Παηγληνζεξαπεία
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ εηπκνινγία ,ε δνπιεηά ηνπ παηδηνχ είλαη λα παίδεη
(Marcil,2007).Σν παηρλίδη γηα ηα παηδηά είλαη ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθφ θαη πεξλνχλ
πνιχ επράξηζηα ηελ ψξα ηνπο - ζεκαίλεη πνιιά πεξηζζφηεξα φκσο γηα ηελ νκαιή
αλάπηπμή ηνπο. Δμαζθνχληαη νη

ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο , ελψ απνθηνχληαη

λέεο(Feldman,2009. Marcil,2007) Σν παηδί πξνζέρεη, παξαηεξεί, εθθξάδεη ηε ραξά
ηνπ, πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηνπο θαλφλεο αιιά θαη λα ηνπο ηεξήζεη
(Κσλζηαληηλφπνπινο, 2007) , πξνζπαζεί λα βνεζήζεη θαη λα ζπλεξγαζηεί,
απνθηψληαο έηζη θίλεηξα, δηακνξθψλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη αξγφηεξα ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ (Κσλζηαληηλφπνπινο, 2007). Σν παηδί ηξέρεη, ρνξνπεδάεη,
1

<<Γε

ζέισ ην ζρνιείν γηαηί είλαη βαξεκάξα. Μαθάξη ην ζρνιείν λα βόιεπε θάζε 5 κέξεο ην κήλα >>
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ρεηξίδεηαη αληηθείκελα, θαηαζθεπάδεη παηρλίδηα, δεκηνπξγεί παηρλίδηα απφ ηε
θαληαζία ηνπ .Σν παηρλίδη απνηειεί θπζηθφ ηξφπν εμεξεχλεζεο θαη έθθξαζεο, θαζψο
<<αλαπαξηζηά

θαληαζηψζεηο, επηζπκίεο, βηψκαηα>>, πνπ βξίζθνληαη ζην αζπλείδεην,

κεηψλνληαο έηζη ην άγρνο θαη θαηαιχνληαο ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο
(Αλαγλσζηνπνχινπ-Ησαλλίδνπ&θαξβέιε,1998). Με ιίγα ιφγηα ,αλαπηχζζνληαη
γλσζηηθέο, θνηλσληθέο, γισζζηθέο θαη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο (Feldman,2009).
Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαη ζεσξίεο αλαθέξνληαη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ
έρεη ην παηρλίδη ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. Απηφ θαλεξψλεηαη απφ ηα
πνξίζκαηα δηαθφξσλ εξεπλψλ. χκθσλα κε απηέο ηηο έξεπλεο , παηδηά πνπ
κεγάισζαλ ζε ηδξχκαηα θαη φπνπ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα παηγληψδνπο
απαζρφιεζεο, αληηκεηψπηδαλ αξγφηεξα δπζθνιίεο ζε λνεηηθέο
δηεξγαζίεο ,αιιά θαη

θαη γισζζηθέο

ζε πξνζσπηθέο ζρέζεηο (Κνπξθνχηαο&Chartier,2008). Μηα

άιιε έξεπλα ,πνπ δηήξθεζε 3 ρξφληα θαη ζηεξίρηεθε ζηελ αμηνιφγεζε 94 άξζξσλ,
επηρεηξεί λα επηβεβαηψζεη θαη λα απαληήζεη ζηηο δηάθνξεο θξηηηθέο πνπ δέρηεθε ε
ζεξαπεπηηθή

πξνζέγγηζε

κέζσ

παηρληδηνχ(Ray

et

al.,2001).

Οη

ζπλεδξίεο

παηγληνζεξαπείαο ιεηηνπξγνχλ πνιχ επεξγεηηθά ζηε ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ,
ηδηαίηεξα φηαλ ζε απηέο ζπκκεηέρνπλ θαη νη γνλείο (Ray et al.,2001).
Καηεγνξίεο παηρληδηνύ
Σν παηρλίδη δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζην ιεηηνπξγηθφ παηρλίδη θαη ζην
παηρλίδη θαηαζθεπψλ. Σν ιεηηνπξγηθφ παηρλίδη αλαθέξεηαη ζηελ απιή ρξήζε
αληηθεηκέλσλ ή ζε ηππηθέο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηελ
ειηθία ησλ 3 εηψλ. Αξγφηεξα, απφ ην 4 έηνο θαη κεηά ην παηδί εκθαλίδεη ηθαλφηεηα
πην πνιχπινθεο ρξήζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ή ζχλζεησλ θηλήζεσλ (Feldman,2009). Οη
δχν απηέο θαηεγνξίεο αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία φηαλ ην παηδί
πξνζπαζεί λα βξεη ιχζεηο ζηα ζπλαηζζεκαηηθά ηνπ πξνβιήκαηα.
Πίλαθαο 7
Καηεγνξίεο παηρληδηνχ (Feldman,2009)
Απιή/ηππηθή ρξήζε αληηθεηκέλσλ
:παηρλίδη κε θνχθιεο, κπάιεο θηι.
Λεηηνπξγηθφ παηρλίδη
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χλζεηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ:
ηνπβιάθηα, παδι,lego

Παηρλίδη θαηαζθεπψλ

χκθσλα κε ηελ Parten ην παηρλίδη είλαη έλα κέζν θνηλσληθνπνίεζεο. Aλαιχνληαη
έηζη νη ηέζζεξηο θνηλσληθέο πιεπξέο ηνπ παηρληδηνχ. Όηαλ παηδηά πξνζρνιηθήο
ειηθίαο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη παίδνπλ ρσξίο φκσο λα ζπλεξγάδνληαη, ηφηε
γίλεηαη ιφγνο γηα ην παξάιιειν παηρλίδη. Καηά ην παηρλίδη παξαηήξεζεο, ην παηδί
πξνζρνιηθήο ειηθίαο παξαηεξεί έλα ή άιια παηδηά πνπ παίδνπλ. Ζ ηξίηε θνηλσληθή
πιεπξά ηνπ παηρληδηνχ είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία. Μπνξεί λα παηδηά
λα αζρνινχληαη κε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα , σζηφζν κπνξνχλ λα ηα αληαιιάμνπλ ή
λα βνεζήζνπλ ην έλα ην άιιν. Γίλεηαη ιφγνο ινηπφλ , γηα ην ζπληξνθηθφ παηρλίδη.
Σέινο , ε Parten αλαθέξεηαη ζην ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη. Απηφ ην είδνο παηρληδηνχ
αλαπηχζζεηαη θαηά ην ηέινο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, φηαλ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ
βαζχηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.
Σν παηρλίδη έξρεηαη λα επεξεάζεη ν πνιηηηζκηθφο θαη θνηλσληθφο παξάγνληαο, πνπ
θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ηνπ παηρληδηνχ θαη ηε ζπρλφηεηα ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη
έξεπλεο πνπ εληνπίδνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ παίδνπλ παηδηά αγγινακεξηθάληθεο
θαηαγσγήο θαη θνξεάηηθεο.
4.2.1 Θεξαπεία θαη εθπαίδεπζε
Τν παηγλίδη σο ζεξαπεπηηθό κέζν
χκθσλα κε ηελ Anna Freud, ην παηρλίδη είλαη απνηειεζκαηηθφ παηδαγσγηθφ
κέζν(Κνχξθνπηαο&Chartier,2008),

αθνχ

βαζίδεηαη

ζηελ

ειεπζεξία,

ζηελ

απηνδηάζεζε θαη φρη ζηελ θαηαπίεζε (Κσλζηαληηλφπνπινο, 2007). Σν παηρλίδη
απνηειεί θαη ζεξαπεπηηθφ

κέζν, ζε εηδηθέο φκσο πεξηπηψζεηο. Ζ Anna Freud

ππνζηεξίδεη φηη ε παηγληνζεξαπεία πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο
παηδηψλ κε θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή. Γεκηνχξγεζε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία ηνπ
παηρληδηνχ,

βαζηθνί

εθπξφζσπνη

ηεο

νπνίαο

ηάζεο

είλαη

νη

:

Klein,Ericson,Buhler,Mannoni θηι. (Κνπξθνχηαο& Chartier,2008).
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Ζ βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε παηγληνζεξαπεία είλαη πσο ηα βαζχηεξα
ζπλαηζζήκαηα, θξπκκέλεο ζην αζπλείδεην αλάγθεο θαη επηζπκίεο, απνθαιχπηνληαη
κέζα απφ ηελ απζφξκεηε δξάζε ηνπ παηδηνχ. εκαληηθή έλδεημε πσο θάηη ζπκβαίλεη,
είλαη ε αλαζηνιή ηνπ παηρληδηνχ θαη ε δπζθνιία ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ,
παξαδείγκαηνο ράξε ζην ζπλεξγαηηθφ/νκαδηθφ ή ζπκβνιηθφ. Σν ζπκβνιηθφ παηρλίδη
ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί θαη παηρλίδη κίκεζεο, θαζψο ην παηδί

<<αληηγξάθεη>>,

κηκείηαη ξφινπο, θάηη πνπ κπνξεί λα ην νδεγήζεη ζηε κείσζε ηνπ εγσθεληξηζκνχ
(Κσλζηαληηλφπνπινο, 2007). χκθσλα κε έξεπλεο παηδηά κε απηηζκφ είηε ππφ
ειεγρφκελεο είηε ππφ κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο δελ εκθαλίδνπλ ζπκβνιηθφ παηρλίδη,
αιιά θπξίσο ζηεξενηππηθφ (Charman,1997). Βαζηδφκελνη πάιη ζηελ έξεπλα πνπ
παξνπζηάδεη ν Charman (1997), παηδηά κε απηηζκφ εκθαλίδνπλ ιηγφηεξε επηζπκία γηα
λα παίμνπλ ιεηηνπξγηθά ,ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία.
Οη ζπλεδξίεο ηεο παηγληνζεξαπείαο

κπνξνχλ λα γίλνληαη νπνπδήπνηε, ζηε

βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ, ζε κηα γσληά ηεο ηάμεο, ζην ζπίηη. Ζ Cattanach (2003)
ζέηεη δπν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο. Πξέπεη λα :
1)εθαξκφδνληαη θαηεγνξίεο ηνπ δεκηνπξγηθνχ – εθθξαζηηθνχ παηρληδηνχ, φπσο είλαη
ην αηζζεηεξηαθφ, ην πξνβνιηθφ θαη ην δξακαηηθφ. Σν πξνβνιηθφ αλαθέξεηαη ζηε
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην παηδί θαλεξψλεη ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα , ηηο
εκπεηξίεο κέζα απφ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Όηαλ απφ ην ίδην ην παηδί
εθαξκφδεηαη ην δξακαηηθφ παηρλίδη ,ηφηε θαλεξψλεηαη ε επηζπκία γηα ζπλαλαζηξνθή
κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δξακαηηθνχ παηρληδηνχ πξνεγείηαη
ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη απαηηείηαη εμάζθεζε ζε
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.
2)ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αλάινγα πιηθά ηφζν ζε πνηφηεηα φζν θαη ζε πνζφηεηα. Ζ
επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη θαη απφ ην παηδί αιιά ε πνζφηεηά ηνπο απφ ηνλ
ζεξαπεπηή. Γηα παξάδεηγκα ,δε ζπλίζηαηαη ε ρξήζε θαη εκθάληζε αξθεηψλ
παηρληδηψλ θαη αληηθεηκέλσλ ζε έλα παηδί πνπ απφ κηθξή ειηθία δε δέρηεθε πνιιά
εξεζίζκαηα .Καηά ην αηζζεηεξηαθφ παηρλίδη ρξεζηκνπνηνχληαη θνπδνπλίζηξεο,
ρξσκαηηζηέο ράληξεο, ζθπξίρηξεο , κπάιεο, θνχηεο. ην πξνβνιηθφ ην παηδί
αζρνιείηαη κε θάπνην ινχηξηλν αξθνπδάθη ή θνχθια θαη ζην δξακαηηθφ γίλεηαη γηα
παξάδεηγκα αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο.
Τν παηρλίδη σο παηδαγσγηθό κέζν


Γηακφξθσζε ηάμεο κε ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα (Cattanach,2003).
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Πεξηβάιινλ πνπ θαιιηεξγεί ηνλ απζνξκεηηζκφ,ηε δπλαηφηεηα γηα απηνέιεγρν
θαη απηνελίζρπζε.



Πεξηβάιινλ φπνπ δίλνληαη επθαηξίεο γηα έθθξαζε θφβνπ (Spach,2007).



Πεξηβάιινλ φπνπ δελ θαιιηεξγείηαη ν θφβνο γηα ιάζε (Spach,2007).



Οη φπνηεο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα παίξλνπλ παηγληψδε ραξαθηήξα
θαη λα εμάπηνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ.

Δηθφλα 9
Πψο ληψζσ αθνχ πήξα ην δίπισκα ληεληέθηηβ θαη έιπζα ην πξφβιεκα

Ζ Ν. ζπρλά αξλείηαη λα θάλεη καζεκαηηθά θαζψο ηα ζεσξεί βαξεηά. Έηζη κηα κέξα
ηεο είπα πσο ζα παίμνπκε ηνλ ληεληέθηηβ. Γηάιεμε έλα ςεπδψλπκν θαη είρε δηθφ ηεο
γξαθείν- ηνλ πίλαθα (φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα). Ήηαλ ραξνχκελε ,θαζψο
έπξεπε λα ιχζεη ην κπζηήξην ,θαη αλ πξνζπαζνχζε φζν πην πνιχ κπνξνχζε ζα
έπαηξλε δίπισκα, θάηη πνπ ζα επηβεβαίσλε φηη ήηαλ κηα πνιχ θαιή ληεληέθηηβ. Δίλαη
θαιφ ινηπφλ ,φπνηα δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη ,λα παξνπζηάδεηαη κε επράξηζην θαη
παηγληψδε ηξφπν (βι. εηθ. 9).

4.2.2 Γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή παηγληνζεξαπεία
Σν ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζεξαπείαο εηζήγαγε ην 1978 ν Aaron Beck.Δληάζζεηαη ζηηο
κεζφδνπο

ςπρνζεξαπείαο

θαη

ρξεζηκνπνηνχληαη

ήδε

δνθηκαζκέλεο

θαη

απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο ζε παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε, ζε παηδηά κε
δπζθνιία ειέγρνπ ηνπ εαπηνχ, θαηάζιηςε, άγρνο(Knell,1998). Πξνηνχ δνζνχλ
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζεξαπείαο, αο θαηαγξαθνχλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο (Sze&Wood,2008).
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Αξρηθά, γηλφηαλ ε εθαξκνγή ηεο ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο κε δηάγλσζε
θάπνηαο αγρψδνπο δηαηαξαρήο. Ωζηφζν ηψξα, νη κέζνδνί ηεο αθνξνχλ θαη παηδηά πνπ
εκθαλίδνπλ απηηζκφ κε ή ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία (Sze&Wood,2008).
Μηα απφ ηηο βαζηθέο ηερληθέο είλαη ην Cognitive restricting ,αιιά θαη ην εγρεηξίδην
<<Δληζρχνληαο

ηελ

απηνπεπνίζεζε>>.

Σν

ζπγθεθξηκέλν

εγρεηξίδην

αθνξά

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, ζε αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ απηνβνήζεηαο θαη ζπλείδεζεο ηεο εκθάληζεο. Σέινο, έλαο αθφκε ζθνπφο
είλαη ε πξνζπάζεηα γηα εθκεδέληζε ζηεξενηχπσλ. Οη παξαπάλσ ηερληθέο
εθαξκφζηεθαλ θαηά ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεη ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν θαη ηνλίδεη
ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ είραλ ζε έλα δεθάρξνλν θνξηηζάθη κε ζχλδξνκν Asperger,
γεληθή αγρψδεο δηαηαξαρή θαη θνηλσληθή θνβία (Sze&Wood,2008).
ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο εκθαλίδεηαη ην
παηρλίδη, κε βαζηθή κέζνδν ζεξαπείαο ηε κίκεζε πξνηχπνπ (βι. Κεθάιαην 6). Ζ
κίκεζε πξνηχπνπ ζπλερίδεη λα απνηειεί ηε βάζε ζε δηάθνξεο κεζφδνπο πνπ
εθαξκφδνληαη θαη ζήκεξα ,γη’ απηφ θαη ζα αλαθεξζνχλ βαζηθά ζεκεία ηνπ άξζξνπ
ηνπ Knell(1998), παξφηη ρξνλνινγείηαη 15 ρξφληα πξηλ.
Ζ γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή παηγληνζεξαπεία βαζίδεηαη ζηελ βηβιηνζεξαπεία, ζηηο
δσγξαθηέο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ζπκπεξηθνξάο ελφο ήξσα. Καηά ηελ
βηβιηνζεξαπεία ην παηδί δηαβάδεη έλα βηβιίν ,ηνπ νπνίνπ ε ππφζεζε θαη ε ςπρνινγία
ηνπ ήξσα είλαη παξφκνηα κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ν
ζεξαπεπφκελνο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ήξσα αλαθέξεηαη ζηελ
παξαθνινχζεζε ελφο αγαπεκέλνπ δψνπ ή άιινπ θαληαζηηθνχ ήξσα, ν νπνίνο
ππνδεηθλχεη ην ζσζηφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο (Knell,1998). Οη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο
παξαπέκπνπλ ζηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη ζηηο δπλακηθέο θάξηεο, εθπαηδεπηηθέο
κέζνδνη πνπ αλαιχνληαη ζην επφκελν θεθάιαην.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο – ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ
Πέξα ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ππάξρνπλ πνιιέο εθπαηδεπηηθνί κέζνδνη
παξέκβαζεο γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Σν εθπαηδεπηηθφ
κνληέιν Response To Intervention (RTI), εμεγείηαη κέζα απφ κία ππξακίδα . ην
πξψην επίπεδν γίλεηαη ιφγνο γηα θνηλή παξνπζίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ
εθπαηδεπηηθή

δηδαζθαιία δειαδή είλαη ίδηα γηα φινπο ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη

κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο.
Δηθφλα 10
Ππξακίδα RTI (http://www.crookcountry.k12.or.us/departments/curricullum-and-instruction-2/rtiresponse-to-intervention/)

Δπίπεδν 3
καζεηέο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην
πξψην ή ζην δεχηεξν επίπεδν
παξαθνινπζνχλ εληαηηθά καζήκαηα κε
ηδηαίηεξε θαζνδήγεζε

πξνζδηνξηζκόο
πξνγξάκκαηνο
ζε εηδηθό
ζρνιείν

Δπίπεδν 2
καζεηέο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη
ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
εληαίνπ πξνγξάκκαηνο βξίζθνληαη ‘’ζε
θίλδπλν’’

Αληαπφθξηζε
ζηηο
παξεκβαηηθέο
κεζφδνπο (RTI)
5% ησλ
καζεηώλ

15% ησλ καζεηώλ

80% ησλ καζεηώλ ελόο
ζρνιείνπ πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ ελληαίνπ
πξνγξάκκαηνο

Δπίπεδν 1
καζεηέο δέρνληαη νδεγίεο θαη
θαζνδήγεζε γηα λα επηηχρνπλ κε βάζε
ηνπο ζηφρνπο ελφο εληαίνπ ζρνιηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο

Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ην 15% ησλ καζεηψλ,πνπ παξνπζίαζαλ αθαδεκατθέο
ή ζπκπεξηθνξηθέο

δπζθνιίεο,κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη πσο βξίζθνληαη ‘’ζε

θίλδπλν’’ ,κε άκεζε ηελ αλάγθε εηδηθήο παξέκβαζεο.

ε απηφ ην ζηάδην

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ν
(circle friends) θαη νη

<<θνηλσληθέο

<<θχθινο

νη

ησλ θίισλ>>

νκάδεο>> (social groups), πνπ απνηεινχληαη απφ

κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ (Sansosti,2010).
Απφ ην πνζνζηφ ηνπ 15%, ην 10% αληαπνθξίλεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζεηηθά
θαη νινθιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Σν 5% ησλ παηδηψλ
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πεξλά

ζην

ηξίην

επίπεδν,φπνπ

γίλεηαη

εθαξκνγή

ησλ

πξνγξακκάησλ. Ωο εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ,αλαθέξνληαη

εμαηνκηθεπκέλσλ
ζην άξζξν ηνπ

Sansosti (2010), νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο (social stories), νη δπλακηθέο θάξηεο (power
cards) θαη ε κίκεζε πξνηχπνπ κέζσ βίληεν (video modelling). ε απηφ ην επίπεδν
εθαξκφδνληαη ηα ηξία ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα , σο βαζηθέο κέζνδνη ,γηαηί
ζχκθσλα κε έξεπλεο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, θαη θπξίσο νη καζεηέο κε απηηζκφ ή
λνεηηθή αλαπεξία, καζαίλνπλ πην εχθνια κέζσ εηθφλσλ θαη θπζηθψλ πξνηξνπψλ
παξά κέζσ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ιεθηηθέο επεμεγήζεηο (Sansosti,2010
Mitchell˙Leonard & Parsons, 2007).
5.1 Ο θύθινο ησλ θίισλ
O θχθινο ησλ θίισλ είλαη έλα πξφγξακκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ
νκαιή θνηλσληθή έληαμε αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο (Barrett&
Randall,2004). Ωο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ,ν θχθινο ησλ θίισλ
καθξνπξφζεζκν

ζηφρν

ηε

ζπκπεξίιεςε

έρεη βαζηθφ

ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα

ζπκπεξηθνξάο , ηελ έληαμε δειαδή ζηελ γεληθή ηάμε, κέζα απφ ηε βειηίσζε ησλ
θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο (http://www.autism.org.uk/16877).
Σνλ θχθιν ησλ θίισλ απαξηίδνπλ 6 – 8 παηδηά , ηα νπνία ζπλνδεχνληαη θαη
ππνζηεξίδνληαη απφ εζεινληέο. Μπνξεί θάπνην απφ ηα παηδηά πνπ έρνπλ επηιεγεί
γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, λα κε ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ θχθιν ησλ θίισλ
ή απιψο λα κε ζέιεη λα ζπλνδεπηεί απφ εζεινληή .Γηα απηφ πξέπεη λα ππάξρεη
απνδνρή ηεο θαηάζηαζεο απφ ην παηδί αιιά θαη ε έγθξηζε ηνπ γνλέα
(http://www.autism.org.uk/16877),

πνπ είλαη

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθαξκνγή ηνπ επφκελνπ βήκαηνο,

ε εθπαίδεπζε ησλ εζεινληψλ θαη

ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο

(http://www.leics.gov.uk/autism_circle_of_friends.pdf).

Δζεινληέο κπνξεί λα είλαη ελήιηθεο ή ζπλνκήιηθνη ησλ παηδηψλ. Ζ πεξίπησζε ηνπ
λα είλαη ζπλνκήιηθνη νη εζεινληέο

πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ,

εμεηάζηεθε ζην άξζξν ησλ Kalyva &Avramidis (2005). Με ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ
επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο, πέληε παηδηά κε απηηζκφ ,πξνζρνιηθήο ειηθίαο ,επί
ηξεηο κήλεο θαη γηα ηξηάληα ιεπηά εβδνκαδηαίσο, καδί κε πέληε ζπλνκειίθνπο ηνπο
ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα θχθινο ησλ θίισλ (βι.πίλαθαο 8). Σα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ήηαλ ζεηηθά , θαζψο νη πέληε ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ αξθεηέο επηηπρείο
πξνζπάζεηεο γηα πξνζέγγηζε θαη ζχλαςε ζρέζεο κε ηνπο εζεινληέο-ζπλνκειίθνπο.
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Πίλαθαο 8
ηάδηα εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο

<<ν

θχθινο ησλ θίισλ>>

(http://www.autism.org.uk/16877)
ΔΝΑΡΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
πνπ ζεκαηνδνηείηαη κε ηελ έγθξηζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνληψλ ηνπο

ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΝΟΜΖΛΗΚΧΝ - ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ/ ΔΝΖΜΔΡΧΖ
γίλεηαη ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε ,θαηά ηελ νπνία δε ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά κε ζπκπεξηθνξηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ζπλεδξίεο κηα θνξά ηε βδνκάδα, γηα 20-30 ιεπηά

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο
νδεγίεο

νχηε

ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξηθηηθά εξεζίζκαηα

θαη

νξγαλσκέλεο

δξαζηεξηφηεηεο ,θαζψο ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απνηειεί βαζηθφ κέξνο ηεο
θνηλσληθήο εθπαίδεπζεο (Sansosti,2010). Οη πην ζπρλέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο
αλαθέξνληαη ζε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ,πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αλάπηπμε

πγηνχο

ζρέζεο

κεηαμχ

ησλ

ζπλνκειίθσλ

(http://www.leics.gov.uk/autism_circle_of_friends.pdf).

Όζν αθνξά ην θαηά πφζν ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην πξφγξακκα ,
παξνπζηάδνπλ

βειηίσζε

ζπκπεξηθνξηθψλ

θνηλσληθήο

ηδηαηηεξνηήησλ,

νη

ζπκπεξηθνξάο

θαη

κείσζε

ησλ

Frederickson,Warren&Turner(2005),ζηα

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο ραξαθηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα σο
απνηειεζκαηηθφ κελ, αιιά ρσξίο
βειηίσζεο.

Παξφκνηα

απηφ λα δίλεη ηελ

δπλαηφηεηα

κεηξήζηκεο

είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη άιισλ εξεπλψλ, πνπ

ππνζηεξίδνπλ πσο ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ρσξίο λα ηζρχεη ην ίδην βέβαηα θαη γηα ηνλ
αξηζκφ ησλ εξεπλψλ πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ
(Frederickson,Warren&Turner,2005).
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Αο ππνζέζνπκε πσο βξηζθφκαζηε ζε κηα ηάμε, ζηελ νπνία βξίζθνληαη ν εηδηθφο
παηδαγσγφο θαη 7 καζεηέο. θνπφο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, αλάινγεο
ινηπφλ ζα είλαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο. Έρνληαο σο βάζε

κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ

πξνηείλεηαη ζην βηβιίν ησλ Σξίιηβα, Αλαγλσζηνπνχινπ θαη Υαηδεληθνιάνπ (2008),
κπνξνχκε λα ηελ ηξνπνπνηήζνπκε θαη λα πξνζαξκφζνπκε ηε δηδαζθαιία καο :
<<Η

Μαξία έραζε ηε γάηα ηεο ηελ πξνεγνύκελε βδνκάδα. Γελ θαηάθεξε λα ηε βξεη

πνπζελά. Αγαπάεη πνιύ ηε γάηα ηεο. Η Μαξία ληώζεη…………..>>
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε κπνξεί λα εηπσζεί πξνθνξηθά, λα δνζεί γξαπηά ζηα
παηδηά, λα παξνπζηαζζεί ζε ppt, πξνβάιινληαο ηαπηφρξνλα θαη εηθφλεο. Ζ απάληεζε
απφ ηα παηδηά κπνξεί λα γίλεη πξνθνξηθά ή

λα ζεθψζνπλ κηα εηθφλα πνπ λα

απεηθνλίδεη ηε Μαξία ή κηα θαηζνχια ζιηκκέλε.
ΔΡΩΣΖΔΗ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ
1) Έρεηε ράζεη πνηέ θάπνην αληηθείκελν/θαηνηθίδην πνπ αγαπνχζαηε πνιχ;
2) Θα ζέιαηε θάπνηνο λα ζαο βνεζήζεηο; Πνηνο ζα ζέιαηε λα ζαο βνεζήζεη;
3) Γλσξίδεηε θάπνηνλ πνπ βίσζε θάηη παξφκνην;
4) Αλ γλσξίζεηε θάπνηνλ πνπ έραζε θάηη πνπ αγαπά , πψο ζα ηνπ
ζπκπεξηθεξζείηε;
5) Ση ζα ήηαλ θαιφ λα ιέγαηε ζηελ Μαξία ,γηα λα ηελ παξεγνξήζεη;
6) Ση ζα θάλαηε γηα λα ηελ βνεζήζεηε;
5.2 Οη δπλακηθέο θάξηεο (power cards)
Έλα θνξίηζη κε απηηζκφ, ειηθίαο 10 εηψλ, παξνπζίαζε ζεκαληηθή πξφνδν ζηνλ
ηνκέα ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο ζπκκεηείρε κε ηδηαίηεξε ραξά ζηελ
ζεξαπεία. Ο ιφγνο γηα απηφ ήηαλ ην γεγνλφο πσο ηεο δφζεθε κηα θσηνγξαθία ησλ
power puff girls, ελφο θηλνχκελνπ ζρεδίνπ ζηελ ηειεφξαζε πνπ ηεο άξεζε αξθεηά.
Ζ εηθφλα ησλ power puff girls ,ηππσκέλε έγρξσκα πάλσ ζε ραξηί ‘’έζεηε’’ έλα
εξψηεκα θνηλσληθήο θχζεσο ζην θνξίηζη , πνπ

έπξεπε λα βνεζήζεη ηηο εξσίδεο

θαη λα δψζεη ηελ απάληεζε (Sansosti,2010).
Οη δπλακηθέο θάξηεο απνηεινχλ κηα δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή , πνπ ζηεξίδεηαη ζε
νπηηθά εξεζίζκαηα θαη ζπλδέεη ηελ παξέκβαζε κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ
(Spencer et. al.,2008). Δίλαη πνιχ εχθνιεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, αιιά θαη ζηε
κεηαθνξά ηνπο, θαζψο έρνπλ κηθξέο δηαζηάζεηο (ζπλήζσο 8ρ11). ην έλα κέξνο ηεο
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θαξηέιαο απεηθνλίδεηαη ν ήξσαο , ελψ ζην άιιν είλαη γξακκέλν ην θείκελν ζε
γιψζζα πνπ θαηαιαβαίλεη ην παηδί θαη κπνξεί εχθνια λα ζπκάηαη (Spencer et.
al.,2008).Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη

δπλακηθέο

θάξηεο ,

αθνινπζψληαο ηα εμήο βήκαηα:
(1) Αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ παηδηνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα
παξαηεξεί ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί θαη λα απνθαζίζεη πνηεο
θαηαζηάζεηο

είλαη

πην

αλαγθαίν

λα

(http://www.ehow.com/how_7539678_make-power-cards.html).

αληηκεησπηζηνχλ
Αο

θέξνπκε

σο

παξάδεηγκα ηνλ Κ. , ν νπνίνο παξνπζηάδεη έληνλεο εθξήμεηο ζπκνχ, φηαλ
θάπνηνο ζπκκαζεηήο ηνπ , ηνπ παίξλεη ην καξθαδφξν. Απηή ε ζπκπεξηθνξά
έρεη σο απνηέιεζκα νη ζπκκαζεηέο ηνπ , λα ηνλ απνθεχγνπλ θαη ν Κ. λα κέλεη
κφλνο ηνπ, ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
(2) Δπηινγή ηνπ αγαπεκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Αξέζνπλ ζηνλ Κ. ηα απηνθηλεηάθηα,
ηα δειθίληα; Βιέπεη ηαθηηθά ζηελ ηειεφξαζε θάπνην θηλνχκελν ζρέδην; ε
πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο δε γλσξίδεη ηελ απάληεζε, κπνξεί λα
ξσηήζεη ηνπο γνλείο (Sansosti,2010).
(3) Δπηινγή θσηνγξαθηψλ / δσγξαθηψλ θαη
ζελάξην ζα πξέπεη

ζπγγξαθή ελφο ζελαξίνπ. Σν

λα αλαθέξεηαη γξαπηψο ζε κηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία

εκπιέθεηαη ν αγαπεκέλνο ήξσαο ηνπ παηδηνχ θαη ν νπνίνο αληηκεησπίδεη ηελ
ίδηα δπζθνιία κε ην παηδί. ην ηέινο αθνινπζψληαο θάπνηα βήκαηα ν ήξσαο
θαηαθέξλεη λα μεπεξάζεη ηε δπζθνιία. Ζ ππφζεζε ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα
είλαη δηαθνξεηηθή. Ο αγαπεκέλνο

ήξσαο

δειαδή λα κελ αληηκεησπίδεη

θάπνηα δπζθνιία ,αιιά λα δίλεη ζπκβνπιέο πξνβάιινληαο θαηεπζείαλ ηελ
απνδεθηή ζπκπεξηθνξά. Δπνκέλσο ,ε ηζηνξία
πξνηάζεηο

ζα πξέπεη λα

πεξηέρεη

πνπ λα ελζαξξχλνπλ ην παηδί λα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα

ηνπ ήξσα αιιά θαη πξνηάζεηο πνπ απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ <<Πψο ν
ήξσαο ζα αληηκεησπίζεη απηή ηελ θαηάζηαζε;>> ,<<Ση ζα θάλεη ν ήξσαο αθνχ
νινθιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ;>> (Sansosti,2010).
Οη δπλακηθέο θάξηεο δε ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ην παηδί κε
απηηζκφ ή λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδεη θάπνην πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο, αιιά
ελδείθλπηαη θαη γηα ηελ βειηίσζε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ (Keeling et al.,2003).
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5.3 Μίκεζε πξνηύπνπ κέζσ βίληεν (video modeling)
Μειεηήζεθαλ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ην 1985 έσο ην 2005 γηα επηβεβαίσζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ. Όιεο απηέο νη έξεπλεο
θαηαγξάθνπλ ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ παξέκβαζεο,
κέζσ ηνπ video modeling (Delano,2007). Οη

Bellini&Akullian (2007), θαηφπηλ

κειέηεο 23 ζρεηηθψλ εξεπλψλ, παξνπζηάδνπλ θαη απηνί ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα
ηεο

ζπγθεθξηκέλεο

κεζφδνπ

γηα

βειηίσζε

επηθνηλσληαθψλ,

θνηλσληθψλ,

ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ, γηα απνηειεζκαηηθφηεξε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη
φρη κφλν. Έξεπλεο απέδεημαλ πσο ε παξνπζίαζε πξνζαξκνζκέλνπ πιηθνχ κε ηελ
θαηάιιειε

ππφδεημε

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηεο

πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ,ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη δεμηφηεηεο ,φπσο
απηνεμππεξέηεζε, απηφλνκε δηαβίσζε, αηνκηθή θξνληίδα θ.ν.θ. (Sifagoos et al.,
2005).
Σν παηδί βιέπεη θαζέηεο ,φπνπ πξνβάιινληαη ζεηηθά παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο
ή ππνδεηθλχεηαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Οη πξσηαγσληζηέο ηνπ
βίληεν κπνξεί λα είλαη ελήιηθεο (γνλείο, εθπαηδεπηηθνί), ζπλνκήιηθνη ηνπ παηδηνχ
(ζπκκαζεηέο, ζπγγεληθά πξφζσπα) ή ην ίδην ην παηδί (Delano,2007). Γεκηνπξγνχληαη
έηζη

ηξεηο

θαηεγνξίεο

κίκεζεο

πξνηχπνπ

κέζσ

βίληεν

(http://r4atandautism.wikispaces.com/4.+Social+Skills):

1. Video modeling (πξσηαγσληζηήο ζην βίληεν έλαο ελήιηθαο/ζπλνκήιηθνο)
2. Video self-modeling (πξσηαγσληζηήο ν ίδηνο ν καζεηήο)
3. Point-of-view modeling (ζην βίληεν πξνβάιιεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ην
έβιεπε ην παηδί)
Σν πνηνο ζα είλαη

ν πξσηαγσληζηήο ηνπ βίληεν ,δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη

ηδηαίηεξα ή θαζνξηζηηθά ηελ απφδνζε ησλ παηδηψλ (Mechling&Moser,2010).
Αληίζεηε είλαη ε άπνςε πνπ παξνπζηάδεη ε Teresa Lyons θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο
νκηιίαο ηεο, βαζηζκέλε

ζε ζεσξίεο ησλ Bandura,Thoreson θαη Hosford. Πην

ζπγθεθξηκέλα , νη πην απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη κίκεζεο πξνηχπνπ είλαη απηέο πνπ
έρνπλ σο βαζηθφ πξσηαγσληζηή , θάπνηνλ πνπ παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά
κε

ηνλ

καζεηή,

δειαδή

θχιν,

δηάζεζε,

θπιή

(http://www.infantva.org/documents/CoPAminutesValley20090701-VideoSelfModeling.pdf).

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δπν φξνη , ν φξνο video modeling θαη ν φξνο
video prompting. Ζ δηαθνξά είλαη πσο ζηε πξψηε κέζνδν , ν καζεηήο βιέπεη φιν ην
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βίληεν ,ελψ ζηε δεχηεξε κέζνδν ν καζεηήο βιέπεη ηελ εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο
ζε ζηάδηα .Απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο γηα εθαξκνγή πξoγξάκκαηνο παξέκβαζεο
ζε άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή απηηζκφ ζεσξείηαη ην video prompting (Canella
et al.,2006˙Sifagoos et al.,2005). Παξαθάησ αλαιχεηαη κηα έξεπλα , βαζηζκέλε ζην
video prompting.
Ζ έξεπλα ησλ Sigafoos et al.(2005) ,ζηεξίρηεθε ζηελ παξεκβαηηθή κέζνδν ηνπ
video prompting

γηα δηδαζθαιία πξνεηνηκαζίαο γεχκαηνο 3 ελήιηθσλ αληξψλ.

Αξρηθά , πξνζδηνξίζηεθε ην πξνθίι ησλ ηξηψλ αληξψλ θαη αλαθέξζεθαλ θάπνηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο :
Πίλαθαο 9
Σν πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ (Sifagoos et al.,2005)
Υαξαθηεξηζηηθά
πκκεηέρνληεο
ΓΗΑΓΝΧΖ
ΗQ (ζχκθσλα κε ην Vineland
Adaptive Behavior Scales)

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ
ΚΟΗΝΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ

1νο ζπκκεηέρσλ
κέηξηα λνεηηθή
θαζπζηέξεζε

2νο ζπκκεηέρσλ

3νο ζπκκεηέρσλ

κέηξηα λνεηηθή
θαζπζηέξεζε

απηηζκφο/ κέηξηα
λνεηηθή θαζπζηέξεζε

43
45
δπζθνιία πξνεηνηκαζίαο γεχκαηνο
_ θαλέλα πξφβιεκα φξαζεο
_ ηνπο αξέζνπλ ηα πνπθνξλ
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Ζ ζπγθεθξηκέλε παξεκβαηηθή κέζνδνο απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο θάζεηο :
α)ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ, β) ηελ πξνβνιή ησλ ζηαδίσλ ζην βίληεν, γ)
ηελ ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπ βίληεν σο πξνηχπνπ κίκεζεο , δ) ηελ εμάζθεζε
ρσξίο ηελ πξνβνιή ηνπ βίληεν. Ζ δηδαζθαιία πξνεηνηκαζίαο γεχκαηνο , ην δεχηεξν
ζηάδην, ζηεξίρηεθε ζηελ αλάιπζε έξγνπ, απνηεινχκελε απφ 10 ζηάδηα. Σν βίληεν
δειαδή πνπ πξνβιήζεθε ρσξίζηεθε ζε 10 ζηάδηα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία έπξεπε λα
γίλεη 5-6 θνξέο ζσζηά γηα λα ζεσξεζεί πσο θαηαθηήζεθε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα. Οη
ηξεηο ζπκκεηέρνληεο έβιεπαλ έλα ζηάδην , πνπ δηαξθνχζε ιίγα δεπηεξφιεπηα. ηε
ζπλέρεηα ,εληφο 30 δεπηεξνιέπησλ νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα επαλαιάβνπλ ηε
δηαδηθαζία πνπ έβιεπαλ ζην βίληεν. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο , ζηελ εθηέιεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο βνεζνχζε

ν /ε εθπαηδεπηηθφο.

Καηφπηλ θαηάθηεζεο ηνπ 1νπ

ζηαδίνπ ζην βίληεν , γίλνληαλ πξνβνιή ηνπ 2νπ θ.ν.θ. Ο ζηφρνο θαηαθηήζεθε απφ
ηνπο δχν ζπκκεηέρνληεο.
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5.4 Κνηλσληθέο ηζηνξίεο
Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο είλαη απιέο θαη ζχληνκεο ηζηνξίεο ,πνπ πεξηέρνπλ εηθφλεο
θαη

απιέο πξνηάζεηο .Έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ

ηε δηακφξθσζε θαηάιιειεο

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ καθξνπξφζεζκε πηνζέηεζή ηεο απφ ην παηδί
(Crozier&Tincani,2005). Πνζνζηφ 86% ησλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε έξεπλα
,αλέθεξε φηη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ
παηδηψλ κε απηηζκφ (Doyle & Arnedillo-Sánchez ,2011). Γεληθφηεξα ,ν αξηζκφο ησλ
εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, γηα λα επηβεβαησζεί
απνηειεζκαηηθφηεηα

ησλ

θνηλσληθψλ

ηζηνξηψλ

σο

παξεκβαηηθή

ε

κέζνδν

(Scattone,Tingstrom,Wilczynski,2006).
Ζ ζπγγξαθή ηνπ θεθαιαίνπ Κνηλσληθέο ηζηνξίεο ζηεξίρηεθε ζε 9 έξεπλεο ,έηζη
φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα. Σα απνηειέζκαηα θαη ησλ ελλέα
εξεπλψλ επηβεβαηψλνπλ

ηηο ζεηηθέο

ζπκκεηέρνληεο. Οη βαζηθνί ιφγνη

γηα

αιιαγέο πνπ
ηε ζπλερή

παξαηεξήζεθαλ ζηνπο

απηή επηβεβαίσζε είλαη δχν

.Πξψηνλ, ηα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ πνιχ θαιή νπηηθή κλήκε θαη δεχηεξνλ ην
βηβιίν ηζηνξηψλ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά, φπνηε ην ζειήζνπλ θαη
ληψζνπλ ηελ επηζπκία γηα επαλάιεςε ησλ νδεγηψλ (Crozier&Tincani,2005).
Ζ Carol Gray, ε δεκηνπξγφο ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, αλαθέξεη πσο απηέο
απεπζχλνληαη ζε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, εκκνλέο,
θφβν ή νπνηαδήπνηε άιιε ζπκπεξηθνξά πνπ νθείιεηαη ζε αιιαγή

ξνπηηλψλ

(Scattone,Tingstrom,Wilczynski,2006). ην άξζξν ησλ Kuoch&Mirenda (2003)
αλαθέξεηαη θαη ε ελζπλαίζζεζε σο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί
λα γίλεη παξέκβαζε κε ηε ρξήζε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ.
Ζ ελζπλαίζζεζε αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπ άιινπ. Απνηειεί βαζηθή πξν-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία αλαπηχζζεηαη
θπξίσο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην παηδί απνθηά
πεξηζζφηεξεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο . Δίλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα
ηε ζχλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη κηα έλλνηα πνπ εζσθιείεη ηηο αξρέο ηνπ
ζεβαζκνχ , εκπηζηνζχλεο, θαηαλφεζεο , ζπκπαξάζηαζεο.
Πνηνη είλαη νη ηξόπνη δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ; Κνηλφ ζεκείν ησλ
ελλέα εξεπλψλ πνπ κειεηήζεθαλ , ήηαλ ην γεγνλφο πσο ε δηδαζθαιία αθνινπζνχζε
θάπνηα ζηάδηα. Πξψηα γηλφηαλ αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ
παηδηνχ , έπεηηα ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο , ελψ ζην ηέινο γίλνληαλ εθαξκνγή
θαη θαηαγξάθνληαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο . Έηζη , θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα
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πξέπεη λα αθνινπζεί απηά ηα ηξία ζηάδηα. Γειαδή : (1)αμηνιφγεζε / παξαηήξεζε ,
(2) ζρεδηαζκφο θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ , (3) εθαξκνγή.
(1)Αμηνιόγεζε / παξαηήξεζε
Πξηλ ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο , απαξαίηεηε
είλαη ε αμηνιφγεζε. Δάλ ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θνηλσληθέο
ηζηνξίεο σο παξεκβαηηθή κέζνδν, ζα πξέπεη κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο , λα απνηειεί
θαη ν έιεγρνο γηα ην αλ ν καζεηήο ελδηαθέξεηαη γηα ηα βηβιία. Πην ζπγθεθξηκέλα, λα
ειέγρεηαη αλ μεθπιιίδεη ηηο ζειίδεο, αλ παξαηεξεί ηηο εηθφλεο ησλ βηβιίσλ ,θαη ηέινο
,εάλ

κπνξεί

λα

αθνχζεη

κηα

ηζηνξία

5

ιεπηψλ

απφ

έλαλ

ελήιηθα

(Kuoch&Mirenda,2003). Με βάζε ,ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζα
απνθαζηζζεί πψο ζα γίλεη ε παξέκβαζε θαη πψο ζα ζρεδηαζηνχλ νη θνηλσληθέο
ηζηνξίεο.
(2)Σρεδηαζκόο
Έρνπλ γίλεη έξεπλεο θαηά ηηο νπνίεο επηβεβαηψζεθε φηη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ
θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα γίλεη κε κηα κέζνδν , κε έλα
πιηθφ ή λα γίλεη κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ κεζφδσλ θαη πιηθψλ (βι. παξαθάησ). Απηφ
είλαη απηνλφεην λα ηζρχεη , αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ πσο θάζε παηδί είλαη
μερσξηζηφ , κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, επηζπκίεο , δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο.
Γηα λα απνβεί απνηειεζκαηηθή κηα παξέκβαζε , πξέπεη λα είλαη θαη εμαηνκηθεπκέλα
ζρεδηαζκέλε (Hagiwara&Smith Myles,1999).
Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δνκή ησλ
πξνηάζεσλ. Τπάξρνπλ ηέζζεξα είδε πξνηάζεσλ (βι. πίλαθαο 10), πνπ ζα πξέπεη φιεο
καδί λα πεξηγξάθνπλ θνηλσληθέο αιιεινπρίεο (Barry&Burlew,2004) : νη πξνηάζεηο
πνπ πεξηγξάθνπλ κηα θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο), νη
πξνηάζεηο πνπ θαζνδεγνχλ ην καζεηή (θαζνδεγεηηθέο πξνηάζεηο), νη πξνηάζεηο
πξννπηηθήο ησλ άιισλ θαη νη πξνηάζεηο ειέγρνπ (Ozdemir,2008).
Οη πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο πεξηγξάθνπλ κηα θαηάζηαζε θαη ηη πξέπεη λα θάλεη
θάπνηνο. Οη θαζνδεγεηηθέο θαηεπζχλνπλ ην άηνκν, ην βνεζνχλ δείρλνληαο πνηνο είλαη
ν πην ζσζηφο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Οη πξνηάζεηο
πξννπηηθήο ησλ άιισλ παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ θαη πσο απηνί νη άιινη
εξκελεχνπλ θαη αμηνινγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά. Σέινο ,νη πξνηάζεηο ειέγρνπ βνεζνχλ
ην παηδί λα θαηαλνεί θαη λα ζπκάηαη πφηε ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε
ζπκπεξηθνξά (Scattone,Tingstrom,Wilczynski,2006).
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Πίλαθαο 10
Δίδε πξνηάζεσλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ (Kuoch&Mirenda,2003)
ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ
πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ
<<Σν θνπδνχλη ρηππάεη, φηαλ ην δηάιεηκκα
ηειεηψζεη. Σα παηδηά ζηέθνληαη ζηε γξακκή ηεο
πφξηαο. Πεξηκέλνπλ λα έξζεη ε δαζθάια >>
<<Όηαλ ρηππάεη ην θνπδνχλη πξνζπαζψ λα
ηειεηψζσ
νηηδήπνηε θάλσ. Θα ζηαζψ ζηε
γξακκή. Θα πεξηκέλσ ηε δαζθάια>>
<<Ζ δαζθάια ζα ραξεί λα δεη φια ηα παηδηά ζηε
γξακκή>>

θαζνδεγεηηθέο πξνηάζεηο
πξνηάζεηο πξννπηηθήο ησλ άιισλ

Ζ δνκή

ησλ θνηλσληθψλ

ηζηνξηψλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έπξεπε λα

ζπληαρηνχλ, άιιαδε θαηά θαηξνχο.

Σειηθά , ε Carol Gray ζπλέζηεζε πσο 2-5

πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο ή πξννπηηθήο ησλ άιισλ, πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε 0-1
θαζνδεγεηηθέο ή ειέγρνπ (Kuoch&Mirenda,2003).
Καηά ηε δεκηνπξγία ,ινηπφλ, ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη
λα πξνζέρεη ηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ησλ πξνηάζεσλ (Hagiwara&Smith Myles,1999).
Οη πξνηάζεηο ζπλήζσο γξάθνληαη ζε πξψην πξφζσπν θαη ζε ρξφλν ελεζηψηα. Οη
θνηλσληθέο ηζηνξίεο παξνπζηάδνληαη ηππσκέλεο κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έρεη ζπληάμεη ν
εθπαηδεπηηθφο θαη κε ηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο.
Ση ζπκβαίλεη φκσο αλ ην παηδί δε μέξεη λα δηαβάδεη ή

δείρλεη

κεησκέλν

ελδηαθέξνλ ζε απηφ ην είδνο παξνπζίαζεο ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ;

ε κηα

πεληάκελε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ,ρξεζηκνπνηήζεθε ην Reach and Teach Technology,
πνπ απνηειεί κηα κέζνδν δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ , κε πξνζαξκνζκέλε
ρξήζε γιψζζαο, εηθφλσλ θαη φρη κφλν . Ζ κέζνδνο βαζίζηεθε ζε εξγαιεία ,φπσο
θείκελα , βίληεν , εηθφλεο , ήρνπο θαη θηλνχκελα ζρέδηα. Αλεμαηξέησο εάλ ην παηδί
κπνξνχζε/ήμεξε λα δηαβάδεη ή φρη, ηα θηλνχκελα ζρέδηα (video modeling/video
prompting) βξίζθνληαλ ζε πςειά πνζνζηά πξνηίκεζεο (9/10 ). Γεχηεξν εξγαιείν ζε
ζεηξά πξνηίκεζεο ήηαλ νη εηθφλεο (4/10) (Doyle & Arnedillo-Sánchez ,2011).
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Δηθφλα 11
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (Doyle & Arnedillo-Sánchez ,2011)
10

5
ΚΙΝΟΤΜΕΝΑ ΧΕΔΙΑ
ΕΙΚΟΝΕ
ΒΙΝΣΕΟ

0
ΒΙΝΣΕΟ

Τπάξρεη

ΕΙΚΟΝΕ

ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο

ΚΙΝΟΤΜΕΝΑ ΧΕΔΙΑ

θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ κέζα απφ έλα

πξφγξακκα πνιπκέζσλ. Ζ δηδαζθαιία απηή βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή, ζηε ρξήζε

ερεηηθψλ εξεζηζκάησλ

θαη

βηληενθάκεξαο

(Hagiwara&Smith Myles,1999), ζε έλαλ ζπλδπαζκφ δειαδή φζσλ αλαθέξζεθαλ
πξνεγνπκέλσο.
Πίλαθαο 11
Πεξηιεπηηθή αλαθνξά ησλ ηξφπσλ παξνπζίαζεο θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ
Παξνπζίαζε ησλ εηθφλσλ κε ηηο αλάινγεο πξνηάζεηο ζε ραξηί/ζηελ νζφλε ηνπ
ππνινγηζηή
Παξνπζίαζε πξνζσπηθψλ θσηνγξαθηψλ κε ηηο αλάινγεο πξνηάζεηο ζε ραξηί /ζηελ
νζφλε ηνπ ππνινγηζηή
Παξνπζίαζε ησλ εηθφλσλ/ πξνζσπηθψλ θσηνγξαθηψλ ελψ ν δάζθαινο/ν καζεηήο
αλαγηγλψζθεη ηελ ηζηνξία
Παξνπζίαζε βίληεν/θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ελψ ν δάζθαινο/ν καζεηήο αλαγηγλψζθεη
ηελ ηζηνξία
Παξνπζίαζε θνηλσληθήο ηζηνξίαο κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ

(3) Δθαξκνγή
εκαληηθφ ξφιν παίδεη φρη κφλν εάλ ν ζρεδηαζκφο έρεη γίλεη κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο

ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη εάλ ν εθπαηδεπηηθφο

ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο. ηελ έξεπλα πνπ έθαλαλ νη
Scattone,Tingstrom&Wilczynski (2006) , ζθνπφο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
ησλ παηδηψλ θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Ο δάζθαινο θάζηζε δίπια ηνπο θαη
ειαθξψο πξνο ηα πίζσ. Έθαλε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαλ
ζε πεξίπησζε πνπ ην παηδί δελ θαηαλννχζε ηελ ηζηνξία.
Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο φκσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ησλ
Crozier&Tincani(2005). Δξεπλήζεθε ην θαηά πφζν είλαη απνηειεζκαηηθή ε
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δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ κε θαη ρσξίο ιεθηηθέο πξνηξνπέο. Ζ έξεπλα
αθνξνχζε έλα παηδί κε απηηζκφ, ειηθίαο 8 ρξνλψλ, κε δηάζπαζε πξνζνρήο. ηελ
πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεθηηθέο πξνηξνπέο, παξά κφλν νη
εμήο πξνηάζεηο απφ ηε δαζθάια ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο
αληίζηνηρα :

<<Δίλαη

ψξα λα δηαβάζεηο ηελ ηζηνξία ζνπ>>,

<<Πνην

θαλφλα έκαζεο;>>.

ηε δεχηεξε θάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεθηηθέο πξνηξνπέο, θάηη πνπ ζην ηέινο ηεο
έξεπλαο απνδείρηεθε πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ παηδηνχ ζηελ
ηάμε.
Ύζηεξα απφ αμηνιφγεζε ,ζεσξήζεθε πσο ζηνλ εμάρξνλν Άιεμ , ε θνηλσληθή
ηζηνξία έπξεπε λα παξνπζηαζηεί κε

ηξφπν πξνζαξκνζκέλν ζηηο γισζζηθέο ηνπ

ηθαλφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα , νη πξνηάζεηο ήηαλ έσο 2 ζε θάζε ζειίδα θαη ζε φιεο
ηηο 7 ζειίδεο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαλ ε ηζηνξία , επαλαιακβάλνληαλ ζπλερψο
ιέμεηο – θιεηδηά (Crozier&Tincani, 2005).
Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ
θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ είλαη πσο απηά ηα δχν βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ. Καη’ επέθηαζε , επηβεβαηψλεηαη ε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο
ηνπ παηδηνχ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε.
Πώο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ θνηλσληθέο ηζηνξίεο; Ζ
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ δίλεηαη κέζα απφ δηάθνξα
πξνγξάκκαηα ππνινγηζηή . Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα Story Builder, Triple Stories
θαη Storybird.
Stories θαη

(http://www.leedsmet.ac.uk/inn/usabilityservices/download2.htm).

Storybird, δίλνπλ

θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη
βνεζήκαηα

Σα Triple

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα

φρη κφλν θνηλσληθέο ηζηνξίεο , κα

θαη άιια νπηηθά

γηα βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ , επηθνηλσληαθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ

δεμηνηήησλ (http://kaleidoskopio-ea.blogspot.gr/2012/03/blog-post_12.html).
ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί λα γίλεη ρξήζε πνιπκέζσλ (ν νξηζκφο δφζεθε
πξνεγνπκέλσο) θαηά ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ,νη Hagiwara&Smith Myles(1999) δίλνπλ
πξαθηηθέο ζπκβνπιέο. Με ηε βνήζεηα ηεο Hypercard, δεκηνπξγείηαη έλα ινγηζκηθφ
πνπ ππνζηεξίδεη ην Macintosh. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη φκσο απηφ απαηηείηαη κηα
πξνεξγαζία. Σα frameworks (πιαίζηα) είλαη ήδε δηακνξθσκέλα ζην ινγηζκηθφ αιιά
κε ηέηνηνλ ηξφπν , έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηξνπνπνηεί ηηο
δηάθνξεο ξπζκίζεηο. Σν Hypertalk επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα θάλεη αθφκα πην
πνιχπινθεο ξπζκίζεηο , δεκηνπξγψληαο έηζη θαη θσλεηηθέο εληνιέο. Σα ζηάδηα πνπ
πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ηα εμήο :
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1. δηακφξθσζε ησλ frameworks ηνπ πξνγξάκκαηνο
2. ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ ζε ζειίδεο ηνπ ππνινγηζηή , νη νπνίεο κπνξνχλ λα
αλαγλσζηνχλ κέζσ ηνπ Hypertalk
3. ελζσκάησζε ζην πξφγξακκα ησλ βίληεν πνπ θαηέγξαςαλ ζπλήζεηεο ηνπ
παηδηνχ θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ηζηνξία πνπ ζέινπκε λα
δηδάμνπκε
4. ζπκπίεζε φισλ ησλ αξρείσλ κε ην ινγηζκηθφ Movie Cleaner Lite
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6Ο - ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΖΝ ΣΑΞΖ
Οη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην απνηεινχλ
κεξηθνχο απφ ηνπο ηξφπνπο , κε ηνπο νπνίνπο ν καζεηήο κε πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα ζεκεηψζεη ζεκαληηθή βειηίσζε. Απνηειεζκαηηθή φκσο δελ
είλαη κηα κέζνδνο απφ κφλε ηεο , απηή θαζ ‘απηή ,αιιά εθ’φζνλ ν εθπαηδεπηηθφο
μέξεη λα ηελ πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη λα ηελ παξνπζηάδεη κε ηνλ πην
θαηάιιειν ηξφπν γηα απηφλ.
6.1 Ζ ζεκαζία ησλ θηλήηξσλ ζηελ εθπαίδεπζε
χκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα , νη αλάγθεο είλαη απηέο πνπ γελλνχλ επηζπκίεο
θαη παξνξκήζεηο. Πνην φκσο είλαη ην ζηνηρείν πνπ ζα κεηαηξέςεη ηελ επηζπκία ζε
θηλεηήξην δχλακε γηα ζρεδηαζκφ ελεξγεηψλ, γηα δξάζε, κε απνηέιεζκα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ;
Eηθφλα 12
Ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ (http://www.krieger.freehostia.com/kinitra.htm)

Ζ

επηζπκία

αλάγεηαη ζε

εθπαηδεπηηθή δξάζε κέζα απφ ηελ

(1)έγθπξε

ζηνρνζεζία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ (2)ζπλερή παξνρή θηλήηξσλ.
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ K. Lewin, ε ζρέζε επίηεπμεο ζηφρσλ θαη θηλήηξσλ είλαη
αιιειέλδεηε.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνπο

ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί , θαηφπηλ αμηνιφγεζεο. Οη εθάζηνηε ζηφρνη, αθνξνχλ ηελ
ηξνπνπνίεζε κηαο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ή ζπκπεξηθνξάο θαη έηζη ζρεδηάδνληαη
δξαζηεξηφηεηεο,εληζρχνληαο ή κεηψλνληαο ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε θάπνηνπ
ηχπνπ

ζπκπεξηθνξάο . Οη ζηφρνη

ζα

ζεσξεζνχλ

επηηεχμηκνη ,εθφζνλ

είλαη
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ζπγθεθξηκέλνη, ξεαιηζηηθνί θαη κεηξήζηκνη , πξνζαξκνζκέλνη
πξαγκαηηθέο

αλάγθεο,επηζπκίεο

θαη

(http://www.krieger.freehostia.com/kinitra.htm).

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
ηξφπνο

<<Θα

δπλαηφηεηεο

ηνπ

κε ζεβαζκφ ζηηο
εθπαηδεπφκελνπ

Σα θίλεηξα είλαη απαξαίηεηα θαηά ηελ

ιέγακε φηη ην θίλεηξν ζηε δηδαζθαιία είλαη έλαο

ππέξβαζεο

ηεο

αληίζηαζεο

κάζεζε>>(http://www.krieger.freehostia.com/kinitra.htm) θαη θαηά ζπλέπεηα

γηα
απμάλεη ηελ

πηζαλφηεηα επίηεπμεο ζηφρσλ.
Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ζα σζήζεη ηνλ εθπαηδεπφκελν κε
ραξά ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ελφο επφκελνπ ζηφρνπ. Αδπλακία θαηαλφεζεο
ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ , ιαλζαζκέλε δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη ζπλαθφινπζα ιάζνο
ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, άθπξε αλαηξνθνδφηεζε
θηλήηξσλ, ή φρη

πξνζαξκνζκέλε

θαη ηέινο

κε παξνρή

ζηε ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ , ζα έρεη σο

απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αηφκνπ απφ ην ζηφρν. Όπσο πνιχ

ζσζηά

απεηθνλίδεηαη ε ζεσξία ηνπ K.Lewin ζην παξαθάησ ζρήκα:
Δηθφλα 13
Ζ ζεκαζία ηα σλ θηλήηξσλ/ζηφρσλ ζηελ εθπαίδεπζε
(http://www.krieger.freehostia.com/kinitra.htm)

Ακνηβέο θαη πνηλέο
Σα θίλεηξα είηε εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά (βι. πίλαθαο 12) ππφ ηελ έλλνηα ηεο
ζπλερνχο

επηβξάβεπζεο θαη παξνρήο βξαβείσλ ,νδεγνχλ ζε θαιχηεξε

εηθφλα

ηνπ εαπηνχ θαη επηηπρέο πεξηβάιινλ κάζεζεο (Witzel&Mercer,2003).
Πίλαθαο 12
Δίδε θηλήηξσλ (Λακπίξεο,2006)
ΔΧΣΔΡΗΚΑ ΚΗΝΖΣΡΑ εμαξηώληαη από:
Έκθπηε ηάζε γηα κάζεζε
Έκθπηε ηάζε γηα γλψζε

ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΚΗΝΖΣΡΑ
Ακνηβή
Δπηδνθηκαζία
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Σάζε γηα δηεξεχλεζε
Δλδηαθέξνλ/πεξηέξγεηα

Δπηβξάβεπζε
Δλζάξξπλζε
Δλίζρπζε (εμσηεξηθή/ εζσηεξηθή)
Πνηλή

Οη ακνηβέο κπνξεί λα είλαη πιηθέο ή εζηθέο. Τιηθέο ακνηβέο ή πιηθνί εληζρπηέο
ζεσξνχληαη ηα απηνθνιιεηάθηα, νη θαξακέιεο θηι. Οη εζηθέο ακνηβέο, πνπ κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ θαη ιεθηηθέο παξεκβάζεηο, είλαη ν έπαηλνο είηε ην παηδί επηηχρεη είηε
δελ νινθιεξψζεη ηε δξαζηεξηφηεηα (βι. πίλαθα 13). Ο έπαηλνο θα ε ιεθηηθή
ελζάξξπλζε εληζρχνπλ ζεηηθά ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ (Λακπίξεο, 2006). ηηο
εζηθέο ακνηβέο ή αιιηψο ζηνπο θνηλσληθνχο εληζρπηέο πεξηιακβάλνληαη ην ράδη , ην
ρακφγειν θηι.
Πίλαθαο 13
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ακνηβψλ
Ζζηθέο ακνηβέο/Κνηλσληθνί εληζρπηέο
-Μπξάβν! πλέρηζε!
- Παηδηά , θνηηάμηε ηη έθαλε ε Μ.! Μπξάβν ηεο!
-Μπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο!
-Γελ πεηξάδεη, ηελ επφκελε θνξά!
Τιηθέο ακνηβέο2
3
χζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ , απηνθφιιεηα, βξαβεία, κεηάιιηα, ελαζρφιεζε κε παηρλίδηα (βι.
Παξάξηεκα)

ηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο, ρξεζηκνπνίεζα

πιηθέο ακνηβέο. ε

έλα ρξσκαηηζηφ ραξηφλη ήηαλ θνιιεκέλε κηα θφιια Α4 , φπνπ απεηθνλίδνληαλ κηα
ππξακίδα ρσξηζκέλε ζε ηξία επίπεδα. Σελ νλφκαζα

<<Ζ

πνιχρξσκε ππξακίδα

κνπ>>, θαη κεηά απφ ην ηέινο δξαζηεξηνηήησλ , ε Δκ. έπξεπε λα ηελ γεκίζεη κε
απηνθφιιεηα δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο, ηα νπνία ηεο έδηλα εγψ. Δλζνπζηάδνληαλ φηαλ
έλα – έλα ηα επίπεδα ηεο ππξακίδαο, γέκηδαλ απηνθνιιεηάθηα (βι. Παξάξηεκα).
Μεηά απφ θάπνην δηάζηεκα, ε Δκ. έδεηρλε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε έλα παδι. Όηαλ
ζπκπιεξψλνληαλ ην παδι, κπνξνχζε λα δεη θαλείο ηνλ ράξηε ηεο Δπξψπεο.
Δλζνπζηαζκέλε κνπ δεηνχζε ζπλερψο λα δεη θσηνγξαθίεο απφ δηάθνξεο ρψξεο. ε
απηή ηελ πεξίπησζε ε παξνρή πιηθψλ ακνηβψλ βαζίδνληαλ ζην εμήο: ε Δκ. θαηά ηε
δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ έπαηξλε 3 πφληνπο αλ απαληνχζε ζσζηά θαη 1 εάλ δελ
έδηλε ηθαλνπνηεηηθή/ζσζηή απάληεζε. Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε 30 πφλησλ, άλνηγε έλαλ
θάθειν φπνπ ππήξραλ θσηνγξαθίεο απφ ηηο ρψξεο πνπ είρε δεηήζεη (βι. Παξάξηεκα).
2

Ο δάςκαλοσ πρζπει να ξζρει τι κα ενκουςιάςει περιςςότερο το μακθτι του και κα του δώςει
κίνθτρο.
Αν το παιδί ζχει ιδθ μεγάλθ ςυλλογι από αυτοκόλλθτα και δεν χρειάηεται άλλα, δεν κα επιλζξει
αυτά ωσ τρόπο αμοιβισ.
3
Αν το παιδί ζχει ςυλλογι αντικειμζνων , τα οποία τα κάνει ανταλλαγι ,π.χ. κάρτεσ, ςτο τζλοσ του
μακιματοσ μποροφμε να του δώςουμε 2-3 κάρτεσ για να προςκζςει ςτθν ςυλλογι του
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 12 ,ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα αλήθεη θαη ε πνηλή. ηηο
πνηλέο αλήθνπλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο φπσο ε δεπηεξεχνπζα ηηκσξία, ε ηηκσξία κε
απφζπξζε

ηεο ελίζρπζεο, ε

θνηλσληθή εμάιεηςε, ε εμάιεηςε απφδξαζεο,

ζπλπθαζκέλε απφζπξζε ηεο ελίζρπζεο (time-out), ε ππεξδηφξζσζε, ε ηερληθή ησλ
δηάζπαξησλ αηηεκάησλ, ην ζχζηεκα αθαίξεζεο πξνλνκίσλ (Νηίλαο,2007).
Πίλαθαο 14
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα πνηλψλ
ΠΟΗΝΔ

Σηκσξία κε απφζπξζε ηεο ελίζρπζεο

Τπεξδηφξζσζε

Γεπηεξεχνπζα ηηκσξία

Κνηλσληθή εμάιεηςε

Δμάιεηςε απφδξαζεο

Time-out

χζηεκα αθαίξεζεο πξνλνκίσλ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ
Ο Π. θάζε θνξά πνπ ζα πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά
ηε ζεηξά ηνπ ζην θπιηθείν, ζα παίδεη γηα δχν
ζπλερφκελα δηαιιείκαηα ην αγαπεκέλν ηνπ
παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή. ήκεξα ν Π. ζην
θπιηθείν ,ρηχπεζε έλα παηδί θαη έζπξσρλε φινπο
ηνπο άιινπο. Γε ζα παίμεη ην αγαπεκέλν ηνπ
παηρλίδη γηα 2 κέξεο.
Ο καζεηήο δηνξζψλεη ηε δεκηά πνπ έθαλε θαη ηνπ
δεηάκε επηπιένλ θάηη αθφκα.Π.ρ. ν Υ. πήξε φια
ηα βηβιία απφ ηελ βηβιηνζήθε θαη ηα πέηαμε θάησ.
Σνπ δεηάκε λα ηα καδέςεη αιιά θαη λα
ηαθηνπνηήζεη ηηο θαξέθιεο ή κπνπθάλ πνπ κπνξεί
λα έρνπλ πέζεη απφ ηελ θξεκάζηξα θηι.

Πεξηιακβάλεη
ζηνηρεία
απφ
ηηο
δχν
πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο.
Αλαθέξεηαη ζηελ αγλφεζε ηνπ αηφκνπ πνπ
εκθαλίδεη ηε ζπκπεξηθνξηθή ηδηαηηεξφηεηα απφ
ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. πλδέεηαη κε ηηο
θπζηθέο πνηλέο (βι. πην πάλσ)
Ή αιιηψο βαζκηαίεο νδεγίεο. Ζ Κ. ελψ έθαλε
κάζεκα, ζηακάηεζε λα παξαθνινπζεί
θαη
μαθληθά άξρηζε λα βγάδεη δπλαηέο θξαπγέο. Ζ
δαζθάια ζπλέρηζε ηε δηδαζθαιία , δίλνληαο
εμεγήζεηο γηα ην πψο ζα γίλεη ε άζθεζε θαη
δεηψληαο απφ ηελ Μ. λα πξνζέμεη.
Πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δε δίλεηαη ζεηηθή
ελίζρπζε, αιιά ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε
θνηλσληθή απνρψξεζε, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα
πξέπεη λα είλαη απφ 5 έσο 20 ιεπηά. Ο Θ. έβξεμε
έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ. Γελ ζα παξαθνινπζήζεη ην
κάζεκα ηνλ εηθαζηηθψλ (ηνπ αξέζεη πνιχ) γηα 10
ιεπηά , αιιά ζα θάηζεη ζηνλ δηάδξνκν.
Ζ αγαπεκέλε ελαζρφιεζε ηεο Α. είλαη ε ζπιινγή
απφ κηθξά πιαζηηθά δσάθηα. Σηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο δελ γπξλάεη ζηελ ηάμε ηεο κεηά ην
δηάιεηκκα, αιιά θάζεηαη ζηηο θεξθίδεο. Κάζε
θνξά πνπ ζα αξγεί , ε δαζθάια ζα παίξλεη θαη έλα
δσάθη απφ ηε ζπιινγή ηεο.

Οη πνηλέο δηαθξίλνληαη ζε ινγηθέο θαη θπζηθέο. Έλα παξάδεηγκα θπζηθήο
πνηλήο είλαη λα κε γίλεηαη δεθηφ ην παηδί ζηηο νκάδεο ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ γηα
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λα παίμεη. Ζ θπζηθή πνηλή είλαη δειαδή απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ
θαη ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη απηή ζηνπο γχξσ.
Οη ινγηθέο

είλαη απηέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ δάζθαιν. Μηα ινγηθή πνηλή

γηα παξάδεηγκα είλαη λα κε πάξεη ην παηδί ην απηνθνιιεηάθη ηνπ ή λα κε παίμεη κεηά
ην κάζεκα ην αγαπεκέλν ηνπ παηρλίδη. ε θακηά πεξίπησζε ζηηο ινγηθέο πνηλέο δελ
εζσθιείνληαη απηέο πνπ πξνθαινχλ ζσκαηηθφ πφλν ή επηβαξχλνπλ ςπρνινγηθά ην
παηδί. Δίλαη απηνλφεην πσο νπνηαδήπνηε κνξθή απηαξρηθήο κεζφδνπ, ζα απνβεί
άθαξπε

κε

αξλεηηθέο

επηπηψζεηο

ζηε

ςπρνινγία

ηνπ

παηδηνχ(Sainsburry,2009˙Λακπίξεο, 2006).
Ζ κε ιεθηηθή παξέκβαζε ζε

πεξίπησζε ινγηθήο πνηλήο, αλαθέξεηαη ζε

αηζζεηεξηαθέο λχμεηο κέζσ απηηθήο ή νπηηθήο επαθήο, φπσο ην ειαθξχ άγγηγκα
ζηνλ ψκν ή ην απζηεξφ βιέκκα.
6.2 Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ ηάμε
Σα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

ή

απηηζκφ έρνπλ έληνλε

ηελ αλάγθε

εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ (Cimera,2006) ,θαζψο ηα εζσηεξηθά θίλεηξα εκθαλίδνληαη κε
κηθξφηεξε ζπρλφηεηα (Switzky,2001). Όζνη

έρνπλ αλαπηπγκέλν ην εζσηεξηθφ

ζεκείν ειέγρνπ δχλαληαη λα θάλνπλ ζχγθξηζε θαη λα ζπζρεηίζνπλ ην βαζκφ πξνφδνπ
ηνπο κε ηελ πνηφηεηα
Απηή

ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί.

ε ηθαλφηεηα εληζρχεηαη φηαλ ππάξρεη

επαλαηξνθνδφηεζε πιεξνθνξηψλ

(Locke&Latham,2002).
χκθσλα κε έξεπλεο, παηδηά κε

θάπνην πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο,

είραλ

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε θαηάιιειεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο,
φηαλ

απηά δέρνληαλ ζπλερή ππνζηήξημε , εμσηεξηθή ελίζρπζε θαη γίλνληαλ

θαηάιιειε

επαλαηξνθνδφηεζε πιεξνθνξηψλ

(Sutherland&Oswald,2005). Πην

ζπγθεθξηκέλα, νη Sutherland θαη Oswald (2005) ππνζηεξίδνπλ πσο
ζπρλφηεηαο

ε

κείσζε

εκθάληζεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο επηηπγράλεηαη φηαλ

ν

δάζθαινο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη απνηειεζκαηηθά ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην
παηδί.
Γπζηπρψο ζε αλάινγε έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο ην 41% ησλ δαζθάισλ
επέιεγε λα αζρνιεζεί ιηγφηεξε ψξα απφ φζν ήηαλ αλαγθαίν, κε ην παηδί πνπ
παξνπζίαδε θάπνην έληνλν

πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο. Αδηαθνξία ηνπ δαζθάινπ

ζπλεπάγεηαη ζε παξεκπφδηζε ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή.
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Πίλαθαο 15
Αξλεηηθή ζρέζε καζεηή- δαζθάινπ

ν καζεηήο
εκθαλίδεη
πξνβιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά

ο δάζθαινο
επηπιήηηεη ηνλ
καζεηή

ν καζεηήο
δπζθνιεχεηαη λα
ειέγμεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ

αθαδεκαηθή
απνηπρία

ν δάζθαινο
απνθεχγεη ηνλ
καζεηή

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαιαβαίλνπκε ην παηδί θαη λα αθνχκε ηηο επηζπκίεο
ηνπ. Ο δάζθαινο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη έλα σξαίν θιίκα κάζεζεο, λα εξκελεχεη
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη λα αλαγλσξίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
εκθαλίδεηαη απηή ε ζπκπεξηθνξά. Άιια ζηνηρεία ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο φζε
πεξηζζφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο, ηφζν πην ζπρλά απηφ
εκθαλίδεηαη (Λακπίξεο,2006). Αληηζέησο , ε ζπλερήο επηβξάβεπζε ηεο ζεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο είλαη κηα πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο. ε απηήλ ηελ παξαηήξεζε
ζηεξίδεηαη θαη ε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή Catch them Being Good. Τπάξρνπλ βέβαηα
θαη νη πεξηπηψζεηο ,ηδηαίηεξα ζηα άηνκα κε βαξηά κνξθή λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ή
απηηζκνχ, θαηά ηηο νπνίεο ε πξνζπάζεηα απνηξνπήο εκθάληζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο είλαη αλαπφθεπθηε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε απνηειεζκαηηθφηεξε
αληηκεηψπηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο

γίλεηαη

κε ηηο ηερληθέο ραιάξσζεο. Οη δπν

πξναλαθεξζείζεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο αλαιχνληαη παξαθάησ.
CBG ( Catch them Being Good)
Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηε
κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο
φηαλ

θάπνηαο πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θπξίσο

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο είλαη ε δηάζπαζε πξνζνρήο (Cooper,1999).

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη ε ρξήζε αθνπζηηθψλ
εξεζηζκάησλ, δειαδή κηαο ζθπξίρηξαο, ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ ή νηηδήπνηε άιιν
επηιέμεη ν/ε

εθπαηδεπηηθφο γηα λα επηθξνηήζεη ηελ εθδήισζε απνδεθηήο

ζπκπεξηθνξάο. Σν ερεηηθφ εξέζηζκα δίλεηαη είηε ν καζεηήο κε ηε ζπκπεξηθνξηθή
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ηδηαηηεξφηεηα , ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο είηε ε ζπκκφξθσζε
απηή παξαηεξείηαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (http://www.teachervision.fen.com/teachingmethods/classroom-management/9154.html).

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα δεκηνπξγήζεη δχν ιίζηεο , φπνπ ζα είλαη
θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά εθδήισζεο δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξνχλ
λα αγλνεζνχλ θαη πεξηζηαηηθά εθδήισζεο δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ
γίλεηαη

λα

παξαβιεθηνχλ

management/9154.html)

(http://www.teachervision.fen.com/teaching-methods/classroom-

. Ζ πξφθιεζε γηα απηφλ /απηήλ ζα είλαη λα κπνξέζεη λα

δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο, επεκβαίλνληαο ηε
ζηηγκή πνπ πξέπεη θαη παξέρνληαο ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε (Cooper,1999).
Τερληθέο ραιάξσζεο
Οη πην γλσζηέο ηερληθέο ραιάξσζεο είλαη νη παξαθάησ:


πξννδεπηηθή ραιάξσζε κπψλ (Progressive Muscle Relaxation-PMR)



έιεγρνο αλαπλνήο



πνιπαηζζεηεξηαθέο παξεκβάζεηο



θαζνδεγνχκελε λνεξή απεηθφληζε

Πίλαθαο 16
Σερληθέο ραιάξσζεο
•

Πξννδεπηηθή
ησλ κπώλ

ραιάξσζε

Έιεγρνο αλαπλνήο

Πνιπαηζζεηεξηάθεο
παξεκβάζεηο

Μεηαθνξά ηνπ παηδηνχ ζε κέξνο ,φπνπ κπνξεί λα μαπιψζεη ή λα
θάηζεη αλαπαπηηθά.
• Καιφ ζα ήηαλ ην παηδί λα κε θνξάεη ζηελά ξνχρα
• Εεηάκε απν ηνλ καζεηή λα ηεληψζεη κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα λα ραιαξψζεη ηνπο κχεο
• Γελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ θηλεηηθή
αλαπεξία
(http://www.handsonscotland.co.uk/topics/techniques/relaxation.htm)
• Δηζπλνή γηα 3'', εθπλνή γηα 3''. πλνιηθή δηάξθεηα 5'.
• Δλίζρπζε κέζσ ιεθηηθψλ παξεκβάζεσλ, π.ρ. : <<Αλάπλεε>> ,
<<Υαιάξσζε>>.
(http://www.bridgingproject.org.au/downloads/relaxation_and_disability.
pdf)
• Έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαθάησ:
Λεθηηθή ελζάξξπλζε: <<Ζξέκεζε φια είλαη εληάμεη ηψξα>>.
Όζθξεζε: Σνπ δίλνπκε θάπνην αηζέξην έιαην ή ν,ηηδήπνηε άιιν έρεη ηελ
κπξσδηά πνπ ηνπ αξέζεη /ηνλ εξεκεί
Όξαζε
Αθή
(http://www.bridgingproject.org.au/downloads/relaxation_and_disability.
pdf)
<<Φαληάζνπ πσο βξίζθεζαη ζηελ παξαιία. Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ είλαη
δεζηέο. Αθνχο ηνπο γιάξνπο θαη ηα θχκαηα. Σα θχκαηα ζθάλε ζπλερψο
ζηελ ακκνπδηά. Κάζε θχκα ζε θάλεη λα ληψζεηο φιν θαη πην ραιαξφο
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Καζνδεγνύκελε
απεηθόληζε

λνεξή

[…]>>.(http://www.handsonscotland.co.uk/topics/techniques/relaxation.
htm)
Θα πξέπεη λα μέξνπκε πνηα είλαη ηα βηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Αλ γηα
παξάδεηγκα ,ε εηθφλα ηεο παξαιίαο ηνπ δεκηνπξγεί αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπ θέξλεη αξλεηηθέο αλακλήζεηο, ζα πεξηγξάςνπκε
κηα δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε.
(http://www.handsonscotland.co.uk/topics/techniques/relaxation.htm)

χκθσλα κε έξεπλεο , νη ηερληθέο ραιάξσζεο απνηεινχλ έλα απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν κεηάβαζεο απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ παηδηνχ ζηε ζηαδηαθή
αλάθηεζε ηνπ απηνειέγρνπ θαη εξεκίαο (Zipkin,1985.Hegarty&Last,1997).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7Ο – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ/ ΤΕΖΣΖΖ
<<Δηδηθή

αγσγή ζεκαίλεη εηδηθά ζρεδηαζκέλε δηδαζθαιία πνπ ππνζηεξίδεηαη ή

κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη απφ εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη
κπνξεί λα παξέρεηαη ζε θαηάιιεια δηαξξπζκηζκέλνπο θαη εμνπιηζκέλνπο ρψξνπο γηα
ηελ

ηθαλνπνίεζε

ησλ

βαζηθψλ

αλαγθψλ

ηνπ

παηδηνχ>>

(Πνιπρξνλνπνχινπ,2003,ζει.32).
ηελ εξγαζία απηή θαηεγξάθεζαλ νξηζκέλνη ηξφπνη ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηδαζθαιίαο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη

παξεκβαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε

εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ

ππεξεζηψλ. Καηά ηελ κειέηε ηεο αξζξνγξαθίαο, δηαπηζηψζεθε πσο ππάξρνπλ πάξα
πνιιέο έξεπλεο , αλαθεξφκελεο ζε δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ
εθαξκφζηεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο παηδηψλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά.
Ωο επί ην πιείζηνλ ,νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο απηέο είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν
θνηλφ ζεκείν φισλ ησλ εξεπλψλ

θαη πξνθαλψο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ,ήηαλ πσο ε εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία απνηεινχληαλ απφ
ηα ζηάδηα ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο , ηεο θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο.
Ζ εηδηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη πνιχ πξνζερηηθά. Ο
ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο, ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο θαη παξνπζίαζεο
ηνπο ζην παηδί εμαξηάηαη απφ

άκεζα ζπζρεηηδφκελνπο παξάγνληεο, φπσο ηνπο

ζηφρνπο πνπ ζέινπκε λα επηηεχμνπκε ,νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ,αδπλακίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ.

Έλα παξάδεηγκα

ζσζηά ζρεδηαζκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ην SEAL.
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ησλ καζεηψλ ζηελ Αγγιία. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πνζνηφ 90% ζηα δεκνηηθά ζρνιεία
θαη 70% ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Καηά ζπλέπεηα , απνηειεί ,θαηά 80% ,
βαζηθφ πξφγξακκα ηεο αγγιηθήο εθπαίδεπζεο (Lendrum et al.,2009).
Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη καζεηέο λα

εθδειψλνπλ απνδεθηή

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ελψ νη καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζπκπεξηθνξηθή
ηδηαηηεξφηεηα λα απνθηήζνπλ απηνέιεγρν θαη δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζρέζσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο. Σα πεδία ζηα νπνία γίλεηαη παξέκβαζε είλαη πέληε : απηνγλσζία,
ελζπλαίζζεζε, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη θίλεηξα
(Jenkinson, Hyde,Ahmad, 2008).
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Ζ Hallam (2009) ζην άξζξν ηεο

δίλεη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο ηνκείο ζηνπο

νπνίνπο πξέπεη λα εζηηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί , δειαδή ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ζηα
θίλεηξα, ζηελ αληίιεςε ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ άιινπ (ελζπλαίζζεζε), ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζηηο
αθαδεκαηθέο δεμηφηεηεο, ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην ζρνιείν θαη
ζην άγρνο γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αληίιεςε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εαπηνχ, ησλ άιισλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα απηνδηαρείξηζεο κέζα
απφ εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο Good to Be Me Going for Goals (Lnedrum et
al.,2009).Γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη , απαξαίηεηε πξνππφζεζε θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ SEAL είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν θηλνχληαη νη
καζεηέο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπο, ψζηε απηνί λα παξνπζηάζνπλ ζεηηθή
πξφνδν.
ε ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνλ ξφιν απηφ αλαιακβάλεη ζε θάζε ηάμε ν δάζθαινο
,ν νπνίνο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο κάζεζεο γηα ηνπο
καζεηέο ηνπ.
ηηο επφκελεο ζειίδεο παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα

ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθήο

δηδαζθαιίαο.
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Πξνθίι καζεηή
Ζ . είλαη 12 ρξνλψλ κε δηάγλσζε ζνβαξήο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαη απηηζκφ.
Φνηηά ζε εηδηθφ ζρνιείν. Ζ . θαηά θαηξνχο εκθάληδε αξθεηέο ζπκπεξηθνξηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο , νη νπνίεο δηαξθνχζαλ γηα πνιχ θαηξφ. Λφγσ ηεο γεληθεπκέλεο
αγρψδνπο δηαηαξαρήο , ε δαζθάια ρξεζηκνπνηεί ηα ηειεπηαία ιεπηά ηεο δηδαθηηθήο
ψξαο δηάθνξεο ηερληθέο ραιάξσζεο είηε ε . εκθαλίδεη πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά
είηε φρη. Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί πην ζπρλά είλαη ε θαζνδεγνχκελε λνεξή
απεηθφληζε, ζηελ νπνία ε . άιιεο θνξέο αληαπνθξίλεηαη θαη άιιεο φρη. Σν ηειεπηαίν
δηάζηεκα ε . εκθάληζε απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά ,θάηη πνπ ζχκθσλα κε ηνπο
γνλείο ηεο δελ έρεη μαλαπαξαηεξεζεί ζε ηφζν κεγάιε έληαζε θαη ζπρλφηεηα. Ζ
έληαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απφηνκα απμήζεθε θαη ε . έβγαδε δπλαηέο θξαπγέο,
ρσξίο ε δαζθάια λα έρεη θαηαλνήζεη ην ιφγν.

Γηαδηθαζία
Ζ δηαδηθαζία δηήξθεζε ζπλνιηθά 30 κέξεο θαη πεξηειάκβαλε ηξεηο θάζεηο:
(Α)Αξρηθή αμηνιφγεζε-Λεηηνπξγηθή αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο
Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κέζσ άκεζσλ κεζφδσλ θαη κέζσ ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο , ε
νπνία δηήξθεζε δχν εβδνκάδεο(10 κέξεο) γηα ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο ηε κέξα.
(Β)Παξέκβαζε/ρεδηαζκφο δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
ιεηηνπξγηθήο αμηνιφγεζεο
Δθαξκφζηεθε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ,πνπ δηήξθεζε γηα δπν
εβδνκάδεο (10 κέξεο) , θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ γίλνληαλ άκεζε
παξαηήξεζε ηεο αληαπφθξηζεο ηεο .
(Γ)Σειηθή αμηνιφγεζε
Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε δηήξθεζε 10 κέξεο .

(Α)Πξνζδηνξηζκόο ιεηηνπξγίαο ζπκπεξηθνξάο
Ο ιφγνο εκθάληζεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο . νθείιεηαη ζηε ρξήζε
ελφο λένπ απνξξππαληηθνχ γηα ην θαζαξηζκφ ησλ δηαδξφκσλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ
παξάηαζε εκθάληζεο ζπκπεξηθνξάο ηεο . νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ε . έμσ απφ
ην παξάζπξν βιέπεη ην πάξθν κε ηα ηξηαληάθπιια θαη ζέιεη λα πάεη εθεί , ψζηε λα κε
κπξίδεη ηε κπξσδηά ηνπ απνξξππαληηθνχ. Ζ δαζθάια πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ
απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ρξεζηκνπνηεί ηελ θαζνδεγνχκελε λνεξή απεηθφληζε.
Σελ πξνέηξεπε λα ζθεθηεί εηθφλεο απφ ζάιαζζα , δείρλνληαο ηαπηφρξνλα θαη
θσηνγξαθίεο. ηε . φκσο δελ αξέζεη ε ακκνπδηά θαη ε αίζζεζή ηεο ζηα πφδηα ηεο.
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Όηαλ ε δαζθάια δηαπίζησζε πσο παξ’φιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο , δελ ππήξρε
απνηέιεζκα , αθαίξεζε απφ ηε ζπιινγή ηεο . 2 κπίιηεο. Οη ηξεηο απηνί παξάγνληεο
είραλ σο απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο . θαη ηηο απφηνκεο
εθξήμεηο ζπκνχ.
Ζ δαζθάια παξέιεηςε έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο, απηφ ζρεηηθά κε
ηηο πξνηηκήζεηο ζηηο κπξσδηέο, αιιά θαη κε ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη ε . ζε
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, δε γλψξηδε φηη ηα ηξηαληάθπιια θαη ην
άξσκά ηνπο, αξέζνπλ ζηε . επεηδή ηεο ζπκίδνπλ ηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ ηεο , νχηε
γλψξηδε πσο νη θσηνγξαθίεο κε ζάιαζζα δελ είλαη θάηη πνπ ηεο πξνθαιεί επράξηζηα
ζπλαηζζήκαηα.
ΦΤΛΛΟ ΑΜΔΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΜΑΘΖΣΖ/-ΣΡΗΑ
Ση έγηλε πξηλ; …….(1)Οι διάδρομοι του ςχολείου είχαν καθαριςτεί με
νέο απορρυπαντικό, που είχε

πιο έντονη

μυρωδιά. Το μάθημα ξεκίνηςε

10’ πριν την εμφάνιςη τησ αυτοτραυματικήσ ςυμπεριφοράσ…(2)Η δαςκάλα
βοηθούςε την Σ. να χαλαρώςει μέςω την τεχνικήσ καθοδηγούμενη νοερή
απεικόνιςη…………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Δπεηζόδην
1: …… Η Σ. τραβούςε τα μαλλιά τησ, βγάζοντασ τούφεσ.
…………………………………………………………………………………………
Επίςησ,
έβγαζε κραυγέσ ,οι οποίεσ αναςτάτωναν τουσ υπόλοιπουσ
……………………………………………...
μαθητέσ……………………………………………………………..………………................

…………………………………………………………………………………………
………………………
Πεξηβάιινλ
ζην νπνίν έγηλε ην επεηζόδην:……Στην τάξη , η οποία έχει
…………………………………………………………………………………………
παράθυρο
με θέα ένα πάρκο με τριαντάφυλλα …………………………….…….
………………………
…………………………………………………………………………………………
Πνηνη ήηαλ νη παξόληεο;… Η δαςκάλα τησ……………………………………….
………………………………………………………………………….………………
πρλόηεηα εκθάληζεο ζπκπεξηθνξάο/εβδνκάδα 1 2 3 4 5 6 7
Έληαζε 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Γηάξθεηα ζε ιεπηά . . . <1 2 3 4 5>. . .

Άιια

ζρόιηα……………………………
………………………………………………………………..………………………
Ση έγηλε κεηά;…… Σε κάποιεσ άλλεσ τάξεισ , οι μαθητέσ ενοχλήθηκαν
…………………………
από τισ κραυγέσ τησ Σ. με αποτέλεςμα να μη γίνει μάθημα. Η δαςκάλα
επέβαλε ποινή
και ακολούθηςε
την τεχνική
τησ αποςυρμένησ ενίςχυςησ
Σηαηηζηηθή
απεηθόληζε
ηεο ζπρλόηεηαο
ζπκπεξηθνξάο
με αποτέλεςμα η αυτοτραυματική ςυμπεριφορά τησ Σ. να ενιςχυθεί.……
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ρεδηάγξακκα 1
πρλφηεηα εκθάληζεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
εθξήμεσλ ζπκνχ

7
8

6
5

5
5

6
6

6
7

ΔΕ

ΣΡ

ΣΕ

ΠΕ

ΠΑ

1θ εβδομάδα

2θ εβομάδα

Μέζνο όξνο 1εο εβδνκάδαο: 6,2 θνξέο
Μέζνο όξνο 2εο εβδνκάδαο: 6 θνξέο
πλνιηθόο κέζνο όξνο 1εο θαη 2εο εβδνκάδαο παξαηήξεζεο : 6,1
Δξκελεία ζρεδηαγξάκκαηνο : Σελ πξψηε εβδνκάδα παξαηήξεζεο νη θνξέο
εκθάληζεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εθξήμεσλ ζπκνχ ηε Γεπηέξα ήηαλ 8 ,
ελψ ηελ δεχηεξε 7. Σελ Σξίηε ηεο πξψηεο εβδνκάδαο 5 ελψ ηεο δεχηεξεο 6 θ.ν.θ
(Β)Σρεδηαζκόο παξέκβαζεο
ηφρνο 1:
Μεηά απφ 2 εβδνκάδεο παξέκβαζεο ν εβδνκαδηαίνο κέζνο φξνο
εκθάληζεο ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ εθξήμεσλ ζπκνχ λα κεησζεί
θαηά 3 κνλάδεο θαη γηα 10 κέξεο αμηνιφγεζεο ν κέζνο φξνο λα βξίζθεηαη ζην 3,1.
(1)Παξέκβαζε ζηα γεγνλόηα πνπ πξνεγνύληαη ηεο ζπκπεξηθνξάο
Γε ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ην απνξξππαληηθφ κε ηελ έληνλε κπξσδηά , αιιά έλα άιιν
άνζκν.
(2)Παξέκβαζε ζηε δηδαζθαιία ελαιιαθηηθώλ δεμηνηήησλ
Αξρηθά δείρλνπκε έλα βίληεν ζηε . ην νπνίν δηαξθεί 1΄. Σν ρσξίδνπκε ζε 4 ζηάδηα
ησλ 15΄΄ . Σν πξψην ζηάδην δείρλεη έλα θνξηηζάθη λα ηξαβάεη ηα καιιηά ηνπ. Σν
πξφζσπφ ηνπ είλαη ζηελαρσξεκέλν , αιιά ραίξεηαη κφιηο βιέπεη κηα βνχξηζα κε
ηξηαληάθπιια. Σα επφκελα 2 ζηάδηα, ζε ζχλνιν 30΄΄ δείρλνπλ ην θνξηηζάθη λα ρηελίδεη
ηα καιιηά ηνπ ,αξρηθά κε ηε βνήζεηα κηα θπξίαο . ην 4ν ζηάδην ην θνξηηζάθη ρηελίδεη
κφλν ηνπ ηα καιιηά θαη αθήλεη ηε βνχξηζα ζην ηξαπέδη.
Έηζη φηαλ ε . αξρίδεη λα ηξαβάεη ηα καιιηά ηεο , ε δαζθάια παίξλεη ην ρέξη ηεο . θαη
κε ηε ηερληθή ηεο πιήξνπο θιηκαθνχκελεο θαζνδήγεζεο ηε βνεζά λα ρηελίζεη ηα
καιιηά ηεο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο , ε δαζθάια ρξεζηκνπνηεί εζηθνχο
εληζρπηέο κέζσ ιεθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Σε ζηηγκή πνπ ε . ρηελίδεη ηα καιιηά ηεο
,βιέπεη θαη ην βίληεν φπνπ ην θνξηηζάθη θάλεη ηελ ίδηα θίλεζε κε απηήλ. Όηαλ ην θάλεη
ζσζηά , 2 κπίιηεο πξνζηίζεληαη ζηε ζπιινγή ηεο .
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(3)Παξέκβαζε ζην ζρεδηαζκό θαζνδεγνύκελεο λνεξήο απεηθόληζεο
Καηά ηελ θαζνδεγνχκελε λνεξή απεηθφληζε ε δαζθάια ρξεζηκνπνίεζε σο βαζηθφ
κέξνο ηεο ηζηνξίαο θήπνπο κε ηξηαληάθπιια. Σηο 3 πξψηεο κέξεο ηεο πξψηεο
εβδνκάδαο ε . έβιεπε εηθφλεο απφ θήπνπο κε ηξηαληάθπιια, δηαδηθαζία πνπ δελ
απνδείρηεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. Σηο 2 ηειεπηαίεο (Πέκπηε, Παξαζθεπή) ηεο
πξψηεο εβδνκάδαο θνηηνχζε έμσ απφ ην παξάζπξν ηεο ηάμεο πξνο ην πάξθν, αιιά ηελ
ελνρινχζαλ ν ήρνο ησλ απηνθηλήησλ. Σελ δεχηεξε εβδνκάδα παξέκβαζεο ε δαζθάια
έθεξε γιάζηξεο κε ηξηαληάθπιια ζηελ ηάμε θαη ηξνπνπνίεζε ηελ πεξηγξαθή ηεο
θαζνδεγνχκελεο λνεξήο απεηθφληζεο (βι. ζρεδηάγξακκα 6)

ρεδηάγξακκα 2
πρλφηεηα εκθάληζεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εθξήμεσλ ζπκνχ θαηά
ηελ θαζνδεγνχκελε λνεξή απεηθφληζε
6
5
4
3

1θ εβδομάδα

2

2θ εβδομάδα

1
0
ΔΕ

ΣΡ

ΣΕ

ΠΕ

ΠΑ

(Γ)Σειηθή αμηνιόγεζε
ρεδηάγξακκα 7
υχνότθτα εμφάνιςθσ ςυμπεριφοράσ κατά τθ διάρκεια αξιολόγθςθσ
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ΣΡ

ΣΕ

ΠΕ
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ΔΕ

ΣΡ

ΣΕ

ΠΕ

ΠΑ

μζρεσ αξιολόγθςθσ

Μέζνο όξνο εκθάληζεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ δηάξθεηα αμηνιόγεζεο : 1,9
Ο ζηφρνο πνπ ηέζεθε ήηαλ ν εμήο:

Μεηά απφ 2 εβδνκάδεο παξέκβαζεο ν

εβδνκαδηαίνο κέζνο φξνο εκθάληζεο ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ
εθξήμεσλ ζπκνχ λα κεησζεί θαηά 3 κνλάδεο θαη γηα 10 κέξεο αμηνιφγεζεο ν κέζνο
φξνο λα βξίζθεηαη ζην 3,1.
ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ν κέζνο φξνο εκθάληζεο πξνβιεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ηεο . γηα 10 κέξεο αμηνιφγεζεο. Όπσο δηαπηζηψλεηαη , ν ζηφρνο
επηηεχρζεθε θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηεο . εκθαλίζηεθαλ ζε κηθξφηεξε
ζπρλφηεηα απφ απηήλ πνπ έρεη ηεζεί ζην ζηφρν.
Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο . ήηαλ ε
ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε. Πεξηζζφηεξε έκθαζε δφζεθε ζηηο θνξέο πνπ ε . εκθάληζε
ηε ζπκπεξηθνξά,δειαδή ζηε ζπρλφηεηα θαη φρη ζηνλ ηξφπν εθδήισζεο ή έληαζήο ηεο.
Ωζηφζν , παξαηεξήζεθε πσο φζν κεηψλνληαλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπκπεξηθνξάο
, ηφζν πην ήπηα ήηαλ θαη ζε έληαζε.
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Ζκεξνκελία : λ

Λεηηνπξγηθή

Αλάιπζε πκπεξηθνξάο : Μέξνο 1 (Πεξηγξαθή)

Όλνκα καζεηή

θ

Πεγή πιεξνθνξηψλ:  παξαηήξεζε  ζπλέληεπμε απφ καζεηή

 ζπλέληεπμε απφ γνλείο

 θιίκαθα βαζκνιφγεζεο

Πεξηγξαθή ζπκπεξηθνξάο:

Πεξηβάιινλ (Πεξηβάιινληα) ζηα νπνία εκθαλίδεηαη:

πρλφηεηα:

Έληαζε(επηπηψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε καζεηέο, ζπλνκήιηθνπο, ζην εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ):

Γηάξθεηα:
Αλαθνξά ζηηο πξνεγνχκελεο παξεκβάζεηο:

Δπηπηψζεηο ζηελ αθαδεκατθή πξφνδν:
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ΦΤΛΛΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 14
Όλνκα

μ

Σηόρνο
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ
1)_______________________________

2)______________________________

3)_______________________________

4)_______________________________

Τπέξνρα!
+2

Βειηηψλεηαη
-1

Σν ίδην

Όρη ηφζν θαιά

0

Υεηξφηεξα

-1

-2

Ηκεξνκελία ________________________________
Τπέξνρα!
+2

Βειηηψλεηαη
-1

Σν ίδην

Όρη ηφζν θαιά

0

Υεηξφηεξα

-1

-2

Όρη ηφζν θαιά

Υεηξφηεξα

-1

-2

Ηκεξνκελία ________________________________
Τπέξνρα!
+2

Βειηηψλεηαη
-1

Σν ίδην
0

Ηκεξνκελία ________________________________
Τπέξνρα!
+2

Βειηηψλεηαη
-1

Σν ίδην

θ

Όρη ηφζν θαιά

0

-1

Υεηξφηεξα
-2

Ηκεξνκελία ________________________________
Τπέξνρα!
+2

4

Βειηηψλεηαη
-1

Σν ίδην
0

Όρη ηφζν θαιά
-1

Υεηξφηεξα
-2

()(Larson&Lochman,2002)
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ΦΤΛΛΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 25

Όλνκα

θ

Ηκεξνκελία

θ

ΠΟΤ ΖΜΟΤΝ;
___ ζηελ ηάμε κνπ

___ ζην γπκλαζηήξην

___ ζηνλ δηάδξνκν

___ ζην εζηηαηφξην

___ ζηελ απιή
ΣΗ ΤΝΔΒΖ;
__ θάπνηνο κε ρηχπεζε/κε έζπξσμε

__ θάπνηνο κε θνξφηδεςε

__ θάπνηνο κνπ πήξε θάηη

__ θάπνηνο κνπ είπε ηη λα θάλσ

__ θάπνηνο κνπ είπε φρη

__ ________________________

ΣΗ ΔΚΑΝΑ;
__ αληηκεηψπηζα ην ζπκφ κνπ

__ ρηχπεζα/ έζπξσμα θάπνηνλ

__ θψλαδα θαη ηζίξηδα

__ έθπγα καθξπά

__ ζηελαρσξήζεθα

__ ην είπα ζε θάπνηνλ κεγαιχηεξν

ΠΟΟ ΔΚΝΔΤΡΗΜΔΝΟ ΖΜΟΤΝ;
εμνξγηζκέλνο
10 9 8

πνιχ ζπκσκέλνο
7 6 5

εθλεπξηζκέλνο
4 3

ελνριεκέλνο
2 1

ΠΟΟ ΔΤΥΑΡΗΣΖΜΔΝΟ ΔΗΜΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ ΣΟ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΑ;
__ πνιχ! Αληηκεηψπηζα ην ζπκφ κνπ.
__ αξθεηά θαιά. Πξνζπάζεζα λα εθαξκφζσ απηά πνπ έθαλα.
__ φρη θαη ηφζν θαιά. Πξέπεη λα αληηκεησπίζσ θαιχηεξα ην ζπκφ κνπ.

5

(Larson&Lochman,2002)
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ΛΗΣΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΩΝ6

Όλνκα

θ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ/
ΔΡΔΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΟΤ
ΠΑΗΓΗΟΤ

Πεξηζηξεθφκελα
αληηθείκελα
Ορήκαηα
Εψα
Σξφθηκα
Γξάζεηο θαη θηλήζεηο
Ήξσεο δξάζεο
Υάξηεο
Υξνλνδηαγξάκκαηα
Αιιεινπρίεο
Άλζξσπνη
Γπλαηνί ήρνη
Μνπζηθή
Φσλεηηθνί ήρνη
Βίληεν θαη ππνινγηζηέο
Καζξέπηεο θαη γπαιηζηεξά
αληηθείκελα
Έληνλα θψηα θαη ρξψκαηα
Παληνκίκα
Καηαζθεπέο θαη ηζνξξνπία
Αξηζκνί, γξάκκαηα θαη
ιέμεηο
Βάδεη ηα πξάγκαηα ζηε
ζεηξά
Βάδεη πξάγκαηα κέζα ζε
αληηθείκελα
Μαδεχεη πξάγκαηα
Μπξίδεη ή αγγίδεη πξάκαηα

(Βνγηλδξνχθαο&Sherratt,2008). Ζ ιίζηα κπνξεί λα κεγαιψζεη, πξνζζέηνληαο
απηηθά, γεπζηηθά θαη νζθξεηηθά εξεζίζκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα κπνξεί λα
βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ εληζρπηψλ κεηά ην ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζηνλ
ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (θνηλσληθέο ηζηνξίεο θ.η.ι)
6

73

ΓΤΝΑΜΗΚΔ ΚΑΡΣΔ - Παξαδείγκαηα

Αθφκα θαη έλαο ππεξήξσαο , φπσο ν
Spiderman, ρξεηάδεηαη βνήζεηα κεξηθέο θνξέο.
Οχηε έλαο ππεξήξσαο δελ κπνξεί λα θάλεη ηα
πάληα κφλνο. Αξρηθά , ν Spiderman δελ ήζειε
λα δεηήζεη απφ θαλέλαλ βνήζεηα. Γελ ήζειε
επίζεο λα ηνλ ελνρινχλ αθφκα θαη φηαλ δελ
ήζειε βνήζεηα. Σφηε ηνπ ήξζε κηα πνιχ σξαία
ηδέα. Θα ζήθσλε ην ρέξη ηνπ , γηα λα μέξνπλ
νη άλζξσπνη πφηε ζέιεη λα ηνλ βνεζήζνπλ.
Έηζη δελ ζα ηνλ ελνρινχζαλ φηαλ δελ ην
ήζειε, αιιά ζα ήμεξαλ θαη πφηε λα ηνλ
βνεζήζνπλ. Όηαλ ρξεηαδφκαζηε βνήζεηα ,
κπνξνχκε λα ζεθψζνπκε ην ρέξη καο, φπσο
θάλεη θαη ν Spiderman.

(http://r4atandautism.wikispaces.com/4.+Social+Skill)

Όηαλ είκαη ζπκσκέλνο ,
αθνινπζψ ηξεηο θαλφλεο:
1)Γελ ρηππψ ηνπο άιινπο
2)Γελ ρηππψ ηνλ εαπηφ κνπ
3)Γελ θαηαζηξέθσ
αληηθείκελα

(http://mytwohappyhomeschoolers.blogspot.gr/2011_04_01_archive.html)
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ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΗΣΟΡΗΔ

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα είκαη επγεληθφο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.
Όηαλ είκαη επγεληθφο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, ζα κπνξνχκε λα παίδνπκε φινη καδί

Σν λα είκαη επγεληθφο ζεκαίλεη πσο δε ρηππάσ θαλέλαλ κε ηα πφδηα ή ηα ρέξηα κνπ.

Σν λα είκαη επγεληθφο ζεκαίλεη πσο ρξεζηκνπνηψ ην ζηφκα κνπ , κφλν γηα λα ιέσ
σξαία ιφγηα ζηνπο άιινπο.
Είσαι πολύ καλός
στο ποδόσυαιρο!

Όηαλ βγαίλσ δηάιεηκκα , ζα θέξνκαη επγεληθά ζηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.

Οη ζπκκαζεηέο κνπ ραίξνληαη , φηαλ είκαη επγεληθφο καδί ηνπο.

75

Όινη νη δάζθαινη ραίξνληαη, φηαλ είκαη επγεληθφο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.

Υαίξνκαη θαη εγψ φηαλ είκαη επγεληθφο κε ηνπο άιινπο.
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ΔΝΗΥΤΣΔ

Όλνκα

θ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
15/3/2013
3ε δηδαθηηθή ψξα

ΤΤάμε

ΠΟΝΣΟΗ
Γξαζηεξηφηεηα 1ε : Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Γξαζηεξηφηεηα 2ε : Ι Ι Ι Ι Ι

μ

ΒΡΑΒΔΗΟ
Βιέπνπκε θσηνγξαθίεο
απφ ην Παξίζη ζηνλ
Ζ/Τ
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Ζ ΠΟΛΤΥΡΩΜΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΜΟΤ7
Όλνκα
Τάμε

ε
θ

7

Πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε απηνθφιιεηα. Κάζε επίπεδν ηεο ππξακίδαο κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη κε
δηαθνξεηηθά απηνθφιιεηα, αλαιφγσο ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ. Σν θάζε πφηε ην παηδί ζα
παίξλεη ή ζα ράλεη απηνθφιιεηα εμαξηάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη.

78

ΔΛΛΖΝΟΓΛΧΖ
Anstötz,C.,Εψληνπ-ηδέξε, Α.

(2009).Βαζηθέο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο γηα ηα λνεηηθά

θαζπζηεξεκέλα άηνκα .Αζήλα : Διιεληθά Γξάκκαηα.
David T., Woods, Ζ.

(2008).Ννεηηθή θαζπζηέξεζε. Θεσξία θαη πξάμε. Aζήλα :Σφπνο.

Feldman, R.(2009).Δμειηθηηθή

ςπρνινγία. Γηα βίνπ αλάπηπμε. Τόκνο Α’. Αζήλα

:εθδφζεηο Gutenberg.
Frith, U.

(1996). Απηηζκόο. Δμεγώληαο ην αίληγκα. Αζήλα: Διιεληθά γξάκκαηα.

Gattanach, Ann .

(2003).Θεξαπεία κέζσ ηνπ παηρληδηνύ Αζήλα : αββάιαο.

Landgarten, H. B.(1999).

Οηθνγελεηαθή εηθαζηηθή ζεξαπεία .Αζήλα : Διιεληθά Γξάκκαηα.

Malchiodi,C.A.,Αλαγλσζηνπνχινπ-Ησαλλίδνπ, Ν.(2001).Καηαλνώληαο

ηε δσγξαθηθή ησλ

παηδηώλ .Αζήλα:Διιεληθά Γξάκκαηα.
Williams,D.

(1993). Καλείο ζην πνπζελά. Η εθπιεθηηθή βηβιηνγξαθία ελόο απηηζηηθνύ

θνξηηζηνύ. Αζήλα : Απνζπεξίηεο.
Αλαγλσζηνπνχινπ-Ησαλλίδνπ, Ν.,θαξβέιε, Γ.(1998).Θεξαπεία κέζσ

ηέρλεο- ε εηθαζηηθή

πξνζέγγηζε .Αζήλα:Διιεληθά Γξάκκαηα.
Βνγηλδξνχθαο,Η., Sherratt,D.(2008).Οδεγόο

εθπαίδεπζεο παηδηώλ κε δηάρπηεο

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Γηδαθηηθέο ηερληθέο.Αζήλα: Σαμηδεπηήο.
Κάθνπξνο, Δ., Μαληαδάθε, Κ. (2006).Απηηζηηθή δηαηαξαρή θαη

άιιεο δηάρπηεο

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Ψπρνπαζνινγία παηδηώλ θαη εθήβσλ – αλαπηπμηαθή
πξνζέγγηζε ( ζει. 319- 350). Αζήλα: ΣΤΠΩΘΖΣΩ , Γηψξγνο Γάξδαλνο.
Κνπξθνχηαο, Ζ., Chartier, J.P. (2008).Παηδηά θαη

έθεβνη κε ςπρνθνηλσληθέο θαη

καζεζηαθέο δηαηαξαρέο. Σηξαηεγηθέο παξέκβαζεο. Αζήλα: εθδφζεηο Tφπνο.
Κσλζηαληηλφπνπινο,.Π.(2007).Παηδαγσγηθή

ηνπ παηρληδηνύ :Δηζαγσγή. Θεζζαινλίθε :

Αθνί Κπξηαθίδε.
Λακπίξεο, Γ. (2006).Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο

ζηελ ηάμε. ηξαηεγηθέο πξφιεςεο θαη

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο. Δπηζηεκνληθό βήκα, 5 , 58-65.
Νηίλαο, Κ.

(2007). Πξννπηηθέο παξέκβαζεο ελάληηα ζηελ απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά
αηόκσλ κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Από ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
ζηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξηνινγηθή ζηήξημε. Αζήλα : Σαμηδεπηήο.

Πνιπρξνλνπνχινπ, .

(2003). Παηδηά θαη έθεβνη κε εηδηθέο αλάγθεο θαη δπλαηόηεηεο.

Σύγρξνλεο ηάζεηο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθέο ππνζηήξημεο. Τόκνο Α’(ζει.). Αζήλα:
Άηξαπνο.
Πνιπρξνλνπνχινπ, . (2010).

Παηδηά θαη έθεβνη κε εηδηθέο αλάγθεο θαη δπλαηόηεηεο.
79

Ννεηηθή πζηέξεζε- ςπρνινγηθή θνηλσληνινγηθή θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε.
Τόκνο Β’. Αζήλα: Άηξαπνο.
νχιεο, .Γ.(2000).Μαζαίλνληαο

βήκα-βήκα ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη: δηδαθηηθέο

ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο παηδηώλ κε κέηξηα/βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε Αζήλα :
Σππσζήησ.
Σξηιίβα,.,Αλαγλσζηνπνχινπ,Σ.,Υαηδεληθνιάνπ,.(2008).

Ούηε θαιύηεξνο, νύηε

ρεηξόηεξνο… απιά δηαθνξεηηθόο! Αζθήζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ζηε
δηαθνξεηηθόηεηα γηα παηδηά δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Μαζαίλσ λα κπαίλσ ζηε
ζέζε ηνπ άιινπ (ζει. 163-195).Αζήλα: GUTENBERG.

ΞΔΝΟΓΛΧΖ

Barrett,W.,Randall,L.(2004).

Investigating the Circle of Friends Approach: Adaptations and

Implications for Practice. Educational Psychology in Practice: theory, research
and practice in educational psychology ,20(4), 353-368.
Barry, L.M., Burlew,S.

(2004).Using Social Stories to Teach Choice and Play Skills to

Children With Autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,
19(1), 45-51.
Bauminger, N.

(2004).The expression and understanding of jealously in children with autism.

Development and psychopathology , 16,157-177.
Bellini, S.,Akullian, J.(2007).

A meta-analysis of Video Modeling and Self-modeling Interventions

for children and adolescents with ASD. Council for Exceptional Children, 73(3), 264287.
Canella – Malona, H.,Sifagoos,J.,O’Reilly,M.,Dela Cruz,B.,Earisinha, C., Cancioni, G.E .(2006).

Comparing

video prompting to Video modeling for teaching daily living skills to six adults with
developmental disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities ,
41(4),344-356.
Charman, T.(1997).

The relationship between joint attention and pretend play in autism.

Development and Psychopathology , 9 , 1–16.
Charman,T., Pickles, A.,Simonoff, E., Chandler,S.,Loucas, T., Baird, G.

(2011). IQ in children with

autistic spectrum disorders: Data from the Special Needs and Autism Project
(SNAP). Psychological medicine ,41 (3), 619-627.
Cimera, R.(2006) .

Mental retardation doesn't mean "stupid"! : a guide for parents and
80

teachers. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Education.
Clough,P., Garner, P., Pardeck,J.,Yuen, F.(2005).Handbook of

emotional and behavioral

difficulties .London : SAGE.
Cooper, P.(1999).Understanding

and supporting children with emotional and behavioural

difficulties. London: Jessica Kingsley Publishers.
Crozier,S., Tincani, M.J.(2005).Using

a Modified Social Story to Decrease Disruptive Behavior of a

Child With Autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities ,20 (4),150 –
157.
Deane,K., Fitch, M.,Carman,M.

(2000). An innovative art therapy program for cancer patients.

Canadian Oncology Nursing Journal ,10(4) 147-157.
Delano. M.(2007).

Video modeling Interventions for Individuals with autism. Remedial and

Social Education, 28(1), 33-40.
Didden,D.,Korzilius,H.,Van Oorsouw ,W.,Sturmey,P.(2006). Behavioral

Treatment of Challenging

Behaviors in Individuals With Mild Mental Retardation: Meta-Analysis of SingleSubject Research. American Journal on Mental Retardation, 111 (4), 290-298.
Doyle , T., Arnedillo – Sannchez , I.(2011).

Using multimedia to reveal the hidden code og

everyday behavior to children with autistic spectrum disorders. Computers and
education , 56, 357- 369.
Eldevik,S., Eikeseth,S., Jahr,E.,Smith,T.(2006).

Effects of Low-Intensity Behavioral Treatment

for Children with Autism and Mental Retardation. Journal of Autism and
Developmental Disorders,36 (2),211-224.
Emery, M.

(2004). Art therapy as an Interevention for Autism. Art therapy: Journal of the American

Art Therapy Association, 21, 143-147.
Epp,K.M.(2008).

Outcome-Based Evaluation of a Social Skills Program Using Art Therapy and

Group Therapy for Children on the Autism Spectrum. Children Schools, 30 (1),27-36.
Ernst,C., Morton, C.,Gusella, J.(2010).

Self-injurious behaviors in people with and without intellectual

delay: implications for the genetics of suicide. International Journal of
Neuropsychopharmacology, 13 ,527-528.
Frederickson,N.,Warren,L., Turner,J.(2005).

Circle of Friends”- An Exploration of Impact Over Time

.Educational Psychology in Practice: theory, research and practice in educational
psychology ,21(3),197-217.
Feldman, R.(2009).Δμειηθηηθή

ςπρνινγία. Γηα βίνπ αλάπηπμε. Τόκνο Α’. Αζήλα

:εθδφζεηο Gutenberg.
Gerdner,L.(2000).

Music, Art, and Recreational Therapies in the Treatment of Behavioral
81

and Psychological Symptoms of Dementia. International Psychogeriatrics ,12,
359-366a.
Griffith, G., Hasting, R. , Nash, S., Hill, C.

(2010) Using matched groups to explore child

behavior problems and maternal well- being in children with down syndrome and
autism. Journal of autism and Developmental disorders , 40, 610 -619.
Gussak,D.

(2007). The Effectiveness of Art Therapy in Reducing Depression in Prison Populations.
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 51(4),444-460.

Hagiwara,T.,Smith Myles,B.

(1999).A Multimedia Social Story Intervention : Teaching Skills to Children

with Autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 14(2), 82-95.
Hallam.,S.(2009).

An evaluation of the Social and Emotional Aspects of Learning (SEAL) programme:

promoting positive behavior, effective learning and well-being in primary schoolchildren.
Oxford Review of Education, 35(3), 313-330.
Heckaman, K.,Conroy, M., Fox, J.,Chait, A..(2000).

Functional Assessment-based Intervention Research on

Students with or at Risk for Emotional and Behavioral Disorders in School
Settings.Behavioral Disorders, 25(3),196-210.
Hegarty,J.R.,Last,A.(1997).Relaxation

training for people who have severe/profound and multiple learning

disabilities. The British Journal of Developmental Disabilities, 43(85), 122-139.
Jenkinson,J.,Hyde,T.,Ahmad,S.(2008).Building

blocks for learning, occupational therapy

approaches: practical strategies for the inclusion of special needs in primary
school. Chichester, West Sussex, U.K. : Wiley-Blackwell.
Kahng,S.,Iwata,B.A.,Lewin,A.B.(2002).

Journal

Behavioral Treatment of Self-Injury, 1964 to 2000.American

on Mental Retardation,107, (3), 212-221.

Kalyva, E., Avramidis, E. (2005).Improving Communication

Between Children with Autism and Their

Peers Through the ‘Circle of Friends’: A Small-scale Intervention Study. Journal of Applied
Research in Intellectual Disabilities, 18(3) , p.253-261.
Keeling,K., Smith Myles.,B.,Gagnon,E., Simpson,R.

(2003). Using the Power Card Strategy to Teach

Sportsmanship Skills to a Child with Autism. Focus on Autism and Other Developmental
Disabilities, 18(2), 105-111.
Kuoch,Ζ.,Mirenda,P.(2003).Social

Story Interventions for Young Children With Autism

Spectrum Disorders. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,
18(4), 219-227.
Larson.J.,Lochman,J.E.(2002).

Helping Schoolchildren Cope with Anger. A COGNITIVE-

BEHAVIORAL INTERVENTION (p.149-165). New York, London: THE
GUILFORD PRESS.
82

Lendrum,A.,Humphrey,N.,Kalambouka A., Wigelsworth,M. (2009).

Implementing primary Social and Emotional

Aspects of Learning (SEAL) small group interventions: recommendations for practisioners.
Emotional and behavioural Difficulties , 14 (3), 229-238.
Locke,Δ., Latham,G.(2002).

Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A

35-Year Odyssey . American Psychologist , 57 (9) , 705-717.
Malley,S.M., Dattilo,J.,Gast,D.(2002).

Effects of Visual Arts Instruction on the Mental Health of Adults

With Mental Retardation and Mental Illness. Mental Retardation, 40(4), 278-296.
Martin,N.(2009).Art

Therapy and Autism :Overview and Recommendations. American Art Therapy

Association, 26 (4),187-190.
Matson,J.,LoVullo,S.(2008).A

Review of Behavioral Treatments for Self-Injurious Behaviors of

Persons With Autism Spectrum Disorders. Behavior Modification, 32(1), 61-76.
Mechling,L.,Moser,S.(2010).

Video Preference Assessement of Students with Autism watching self,

adults or peers. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 25(2), 76-84.
Mitchell , P. , Parsons, S. , Leonard, A.

(2007). Using virtual environments for teaching social

understanding to 6 adolescents with autism spectrum disorders. Journal of autism dev
disorders , 37, 589 – 600.
Nation, K., Penny, S.(2008).Sensitivity to

eye gaze in autism: is it normal?Is it automatic?is it social?.

Development psychopathology ,20, 79-97.
Oliveira, G.,Diogo,L., Grazina, M.,Garcia ,G., Ataíde,A., Marques,C., Miguel,T., Borges ,L.,Vicente ,A.M.,
Oliveira,C.R.(2005).Mitochondrial

dysfaction in autism spectrum disorders : a population-

based study. Developmental Medicine and Child neurology,47 (3),185-189.
Ozdemir,S.(2008).The effectiveness

of Social Stories on Decreasing Disruptive Behaviors of

Children with Autism: 3 case studies. Journal of Autism and Developmental disorders,
38(1), 1689-1696.
Rapp.,J.,Vollmer,T.(2005).Stereotypy I:

A review of behavioral assessment and treatment. Research in

Developmental Disabilities ,26(6), 527–547.
Ray,D., Bratton, S., Rhine, T. ,Jones, L. The effectiveness

of play therapy: Responding to the

critics.(2001).International Journal of Play Therapy, 10(1), 85-108.
Reynolds, M.,Nabors,L. Quinian,A. (2000).The

effectiveness of Art Therapy: Does it work?. Art

therapy:Journal of the American Art Therapy Association, 17 (3), 207-213.
Roller White,R., Wallace,J.,Huffman,L.(2004). Use of

Drawings to Identify Thought Impairment Among

Students with Emotional and Behavioral Disorders: An Exploratory Study. Art Therapy:
Journal of the American Art Therapy Association, 21(4), 210-218.
Sainsburry,C.

(2009).Martian in the playground: understanding the schoolchild with
83

Asperger’s syndrome. London,England:SAGE.
Sansosti, F. (2010). Teaching social

skills to children with autism spectrum disorders

using tiers of support : a guide for school – based professionals. Psychology

in

the schools , 47(3) ,257 – 281.
Schalock, Robert L., Braddock, David L.

(1999).Adaptive behavior and its measurement :

implications for the field of mental retardation.Washington, D. C. : American
Association on Mental Retardation.
Scattone,D.,Tingstrom, D.,Wilczynski, S.(2006).Increasing Appropriate Social

Interactions of

Children With Autism Spectrum Disorders Using Social Stories. Focus on
Autism and Other Developmental Disabilities 21(4) ,211-222.
Schaaf,R.C.,Benevides,T.,Kelly,D.,Mailloux-Maggio,Z.(2012). Occupational

therapy and sensory

integration for children with autism: a feasibility, safety, acceptability and fidelity
study. Autism ,16(3) ,321 -327.
Schalock,R.L., Luckasson,R.,Shorgen,K.A.(2007).

The renaming of Mental Retardation:Understanding

the change to the term intellectual disability. Intellectual and Developmental
Disabilities, 45(2),116-124.
Shippen,M.E., Simpson,R.,Crites,S.A.(2003).A

practical guide to functional assessment. Teaching

Exceptional Children, 35(5),36-44.
Sifagoos,J.,O’Reilly,M.,Cannella,H.,Upadhyaya,M.,Edrisinha,C.,Lancioni,G.E.,Hundley,A.,Andrews,A.,Garver,C.,Y
oung,D.(2005).Computer- Presented

Video Prompting for teaching Microwave Oven Use

to Three Adults with Developmental Disabilities. Journal of Behavioral Education,
14(3),189-201.
Spach,D.(2007).Interactive Play for

Children with Autism. London and NY.

Spencer,V.,Simpson, C.G.,Day, M.,Buster,E. (2008). Using the

Power Card Strategy to Teach

Social Skills to a Child with Autism. TEPCLUS 5(1), 1-10.
Susan M. Knell

(1998): Cognitive-behavioral play therapy. Journal of Clinical Child

Psychology, 27(1),28-33.
Sutherland, K.S.,Oswald, D.P.

(2005). The relationship between Teacher and Student

Behavior in Classrooms for Students with Emotional and Behavioral disorders :
Transactional Processes . Journal of Child and Family Studies, 14( 1), 1-14 .
Switzky,H.N.(2001).Personality

and motivational differences in Persons with mental

retardation. London: Lawrence Erlbaum associates, publishers.
Sze, K.,Wood,J.,J.(2008).Enhancing CBT

for the Treatment of Autism Spectrum Disorders

and Concurrent Anxiety.Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 36, 403–409.
84

Webster-Stratton ,Reid ,J.,Hammond,M.(2001).

Social Skills and Problem-solving Training for

Children with Early-onset Conduct Problems: Who Benefits?. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 42 (7), 943-952.
Witzel, B.S., Mercer,C.D.

(2003). Using Rewards to Teach Students with Disabilities,

Implications for Motivation. Remedial And Special Education ,24(2) , 88-96.
Zipkin,D.(1985).

Relaxation techniques for handicapped children: a review of literature.

The journal of special education , 19 (3),283-289.

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΖΓΔ
Ζιεθηξνληθή βηβιηνγξαθία
 Oster, G.,Gould Crone,P. (2004).Using drawings in Assessment and Therapy. A Guide for
Mental Health Professionals. Second edition. Aλαθηήζεθε απφ
http://books.google.ca/books?id=5dYqVKFrXEUC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=dap+test
&source=web&ots=2o6L4UI69V&sig=DpB3GbcsAY0_1PjmhkTKSahI350&hl=en&sa=
X&oi=book_result&resnum=5&ct=result#v=onepage&q=dap%20test&f=false ζηηο 7
Φεβξνπαξίνπ 2013.
 Rubin,A.,J.(2001).Approaches to Art Therapy.Theory and Technique. Αλαθηήζεθε απφ :
http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=kTYI3nzRgLUC&oi=fnd&pg=PR9&dq=art+
therapy+books&ots=6Iw9Z_WETm&sig=GMqhby4Vv9x26qeJdWdmFs3cAuU&redir_es
c=y#v=onepage&q&f=false ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2013.

Δπηπιένλ πεγέο
 http://www.aceintelligence.com/iq_score_distribution.php . Αλαθηήζεθε ζηηο 10
Γεθεκβξίνπ 2012.
 http://www.donnawilliams.net. Αλαθηήζεθε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2012.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin. Αλαθηήζεθε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2012.
 www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=2315. Αλαθηήζεθε ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2013.
 www.noesi.gr/node/294. Αλαθηήζεθε ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2013.

85

 http://www.internationalarttherapy.org/mentalhealth.html. Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Φιεβάξε
2013.
 http://www.minddisorders.com/Del-Fi/Figure-drawings.html#b. Αλαθηήζεθε ζηηο 4
Φιεβάξε 2013.
 http://www.arttherapyalliance.org/AboutArtTherapy.html. Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Φιεβάξε
2013.
 http://www.psychology.ccsu.edu/fallahic/HTP%20Outline.ppt. Αλαθηήζεθε ζηηο 19
Φιεβάξε 2013.
 http://fc.stoughtonschools.org/~p_leblanc/Goodenough%20Draw%20a%20Person.doc.
Αλαθηήζεθε ζηηο 19 Φιεβάξε 2013.
 http://www.nucleuslearning.com . Αλαθηήζεθε ζηηο 20 Φιεβάξε 2013.
 http://www.mja.com.au . Αλαθηήζεθε ζηηο 20 Φιεβάξε 2013.
 http://www.leedsmet.ac.uk/inn/usabilityservices/download2.htm .Αλαθηήζεθε ζηηο 17
Μαξηίνπ 2013.
 http://www.criticalcompanions.wordpress.com. Αλαθηήζεθε ζηηο 10 Μαξηίνπ 2013.
 http://www.projectivetests.umwblogs.org/popular-tests/draw-a-person-test/. Αλαθηήζεθε
ζηηο 10 Μαξηίνπ 2013.
 http://www.crookcountry.k12.or.us/departments/curricullum-and-instruction-2/rtiresponse-to-intervention/. Αλαθηήζεθε ζηηο 13 Μαξηίνπ 2013.
 http://www.autism.org.uk/16877. Αλαθηήζεθε ζηηο 14 Μαξηίνπ 2013.
 http://www.leics.gov.uk/autism_circle_of_friends.pdf .Αλαθηήζεθε ζηηο 20 Μαξηίνπ
2013.
 http://www.ehow.com/how_7539678_make-power-cards.html.Αλαθηήζεθε ζηηο 2
Απξηιίνπ 2013.
 http://r4atandautism.wikispaces.com/4.+Social+Skills. Αλαθηήζεθε ζηηο 2 Απξηιίνπ 2013.
 http://www.krieger.freehostia.com/kinitra.htm . Αλαθηήζεθε ζηηο 2 Απξηιίνπ 2013.
 http://www.teachervision.fen.com/teaching-methods/classroom-management/9154.html.
Αλαθηήζεθε ζηηο 6 Απξηιίνπ 2013.
 http://mytwohappyhomeschoolers.blogspot.gr/2011_04_01_archive.html. Αλαθηήζεθε
ζηηο 7 Απξηιίνπ 2013.
 http://r4atandautism.wikispaces.com/4.+Social+Skill. Αλαθηήζεθε ζηηο 7 Απξηιίνπ 2013.
 http://www.infantva.org/documents/CoPAminutesValley20090701VideoSelfModeling.pdf. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Απξηιίνπ 2013.
86

 http://kaleidoskopio-ea.blogspot.gr/2012/03/blog-post_12.html. Αλαθηήζεθε ζηηο 16
Απξηιίνπ 2013.
 http://www.handsonscotland.co.uk/topics/techniques/relaxation.htm. Αλαθηήζεθε ζηηο 27
Απξηιίνπ 2013
 http://www.bridgingproject.org.au/downloads/relaxation_and_disability.pdf. Αλαθηήζεθε
ζηηο 27 Απξηιίνπ 2013
 http://www.encephalos.gr/full/44-2-04g.htm.Αλαθηήζεθε ζηηο 27 Απξηιίνπ 2013

87

