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Περίιευε  

Ζ εηζήγεζε απηή πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο εθκάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο ςεθηδσηψλ 

έξγσλ απφ καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε Δ.Δ.Δ.Δ.Κ., κέζσ ηεο νκαδν-ζπλεξγαηηθήο 

κεζφδνπ, δίλνληαο ζηνπο καζεηέο ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ν ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη φρη ηνπ δηεθπεξαησηή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Μηα νκάδα πέληε καζεηψλ ειηθίαο 18-23 εηψλ, ηνπ 1
νπ

 Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Θέξκεο δηδάρηεθε 

ηελ ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνχ, δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, γηα επηά κήλεο. Ζ νκάδα 

απνηεινχληαλ απφ καζεηή κε ζχλδξνκν Asperger, κία καζήηξηα θαη έλα καζεηή κε 

ζχλδξνκν Down θαη κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη δπν καζήηξηεο κε ειαθξηά λνεηηθή 

πζηέξεζε. 

Βαζηθφο άμνλαο ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ νη καζεηέο λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη κέζα απφ κηα ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία λα θαιχςνπλ φρη κφλν ηηο 

γλσζηηθέο αιιά ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο ηνπο αλάγθεο. ηα πιαίζηα ηεο 

δηδαζθαιίαο νη καζεηέο επηζθέθηεθαλ ην Βπδαληηλφ κνπζείν θαη ην κνλαζηήξη ζηεο 

Γέλλεζεο ηεο Θενηφθνπ ζην Παλφξακα Θεζζαινλίθεο. Σέινο νη καζεηέο 

παξνπζίαζαλ ζην ζρνιείν ηνπο ηνλ ηξφπν πνπ επεμεξγάζηεθαλ ηα δεδνκέλα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη έγηλαλ γηα ιίγν νη εθπαηδεπηηθνί ησλ θαζεγεηψλ 

θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Δπίζεο εμέζεζαλ ηα έξγα ηνπο ζε κία έθζεζε πνπ έγηλε 

ζηα πιαίζηα ηεο ηειηθήο γηνξηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζην 1
ν
 Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Θέξκεο.  

 

Θεφρεηηθό Πιαίζηο  

Ζ ζεκαηηθή ηνπ καζήκαηνο ησλ Δηθαζηηθψλ ζηα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.) ζηεξίδεηαη ζε δπν άμνλεο: ζηε δηδαθηηθή 

ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, πνπ απνηειεί κηα πην ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο, θαη 

ζην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα ησλ θαιιηηερληθψλ. θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

θαιιηηερληθψλ είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ηηο Δηθαζηηθέο 

Σέρλεο, λα πξνζεγγίζνπλ ηελ Σέρλε εξγαζηεξηαθά θαη ζεσξεηηθά, κε ζθνπφ λα 

γλσξίζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, λα βνεζεζνχλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ 
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αθνξνχλ ην γλσζηηθφ, ην θηλεηηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην δεκηνπξγηθφ ηνπο επίπεδν, 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο (Τπνπξγείν Δζληθήο παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2004).  

 Ζ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο 

καζεηέο γηαηί ηνπο ελεξγνπνηεί σο άηνκα, θαιιηεξγεί θαη επαηζζεηνπνηεί ηηο 

αηζζήζεηο ηνπο, νμχλεη ηε θαληαζία ηνπο, ηνπο εηζάγεη ζηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηνπο βνεζά ζην λα γίλνπλ ελεξγνί δεκηνπξγηθνί θαη ζθεπηφκελνη πνιίηεο (άιια, 

2010). Ζ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ 

εκπεηξηψλ (θπξίσο κέζσ ησλ εκπεηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηέρλε) δίλνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο καζεηέο θαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο γεληθά : 

 λα αλαπηχμνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηέο ηνπο  

 λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζθέςεο, δξάζεο θαη επηθνηλσλίαο 

 λα δηεξεπλήζνπλ ηηο αμίεο ηεο δσήο 

 λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε θαη ην ζψκα 

 λα θαηαλνήζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπο, αιιά θαη ησλ άιισλ αλζξψπσλ  

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο (Duffy, 2003˙ 

Papadopoulou, 2013).  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα έλαλ θαζεγεηή εηδηθήο αγσγήο αλεμάξηεηα 

απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ δηδάζθεη, είλαη ζεκαληηθφ ε δηδαζθαιία ηνπ λα 

βαζίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο θάζε καζεηή θαη λα ζπλδέεηαη ε κάζεζε κε ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ (Papadopoulou, 2013). Θα πξέπεη επίζεο λα βαζίδεηαη θαη ζε κία θαιά 

νξγαλσκέλε δηδαζθαιία, πνπ λα πξνσζεί ηελ κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ηε 

ζπλεξγαζία. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απηφ ην επίπεδν. 

 ηα πιαίζηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο δεκηνπξγνχληαη κηθξέο νκάδεο 

καζεηψλ, έηζη ψζηε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή λα θαιιηεξγεζεί ε κάζεζε ηνπ 

θάζε καζεηή αιιά θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ (Mercer & Mercer, 1998 νπ. αλαθ. ζην 

Παληειίδνπ & Αξγπξφπνπινο 2011). Γη’ απηφ ην ιφγν, επηιέρζεθε λα δεκηνπξγεζεί 

κηα πεληακειήο νκάδα εξγαζίαο, ε νπνία δνχιεςε ζπιινγηθά θαη φρη κεκνλσκέλα, 

αλαιακβάλνληαο ν θάζε καζεηήο θαη έλα βαζηθφ ξφιν ζηελ νκάδα απηή.  

ην καζεηή κε ην ζχλδξνκν Asperger δφζεθε ν ξφινο ηνπ ζπληνληζηή ηεο 

νκάδαο. Ο καζεηήο ήηαλ ππεχζπλνο λα δείμεη ηελ ηερληθή ηνπ ςεθηδσηνχ ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη λα επηβιέπεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο δνπιεχνληαο 

ηαπηφρξνλα ζε απηή. Γλσξίδνληαο πσο ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην 
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Πλεπκαηηθψλ Γηαηαξαρψλ ηεο Ακεξηθάληθεο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο (A.P.A. 1994) 

νξίδεη ηνλ απηηζκφ σο κηα δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 δηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία  

 δηαηαξαρέο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

 πεξηνξηζκέλεο, επαλαιακβαλφκελεο θαη ζηεξενηππηθέο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο, ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 

ζεσξήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πσο δίλνληαο ζε έλα καζεηή πνπ αλήθεη ζην 

θάζκα ηνπ αζηηζκνχ ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο (ηνπ αξρεγνχ), ηνχ 

πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα γηα θνηλσληθνπνηεζεί, λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ ζε έλα πξνζηαηεπκέλν θαη ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, δίλνληαο ηνπ ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο. Αθνινχζσο, κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη απηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα 

αζρνιεζεί κε λέα αληηθείκελα θαη λα έρεη λέα εξεζίζκαηα πεξηνξίδνληαο ηα 

ζηεξενηππηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη ηελ ηάζε ηνπ πξνο απηά. Δπίζεο ε βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεη πσο ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη αηνκηθά ή ζε πνιχ κηθξέο νκάδεο παηδηψλ κε ζπλαθέο αλαπηπμηαθφ 

επίπεδν (Γελά & Γαιάλεο n.d.). 

Οη δχν καζήηξηεο κε ειαθξηά λνεηηθή πζηέξεζε ήηαλ ππεχζπλεο ε θάζε κία 

μερσξηζηά γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δχν άιισλ καζεηψλ κε ηε κέηξηα λνεηηθή 

πζηέξεζε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο κε βάζε ηε δηεζλή έξεπλα νη καζεηέο κε 

λνεηηθή πζηέξεζε ηείλνπλ λα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο (Παληειίδνπ & Αξγπξφπνπινο 2011). Γηα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ 

άληζεο ππννκάδεο κέζα ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ, απνθαζίζηεθε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο λα ζπζηαζνχλ δπν νκάδεο ηζνδχλακεο πνπ λα κελ είλαη αληαγσληζηηθέο, 

αιιά λα ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά ε κία κε ηελ άιιε. Σέινο, νη δχν καζεηέο κε 

ζχλδξνκν Down ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηα εξγαιεία θαη ηα πιηθά ηεο ηάμεο, ελψ φινη νη 

καζεηέο καδί ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηά ηεο. Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα 

παξαπάλσ, πξσηεχσλ ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ λα δψζνπλ ζηνπο καζεηέο έλα  

ηέηνην ξφιν ψζηε λα ληψζνπλ θαη απηνί πσο έρνπλ κία ζεκαληηθή θαη ελεξγή ζέζε 

ζηελ νκάδα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, κε ζθνπφ λα 

πξνσζεζεί ε απηελέξγεηα ηνπο. Ζ αιιεινδηδαζθαιία ησλ καζεηψλ απνηειεί κηα 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή κέζνδν κε βάζε ηελ νπνία καζεηέο πςειψλ ηθαλνηήησλ 
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αλαιακβάλνπλ λα δηδάμνπλ ζε καζεηέο ρακειφηεξσλ ηθαλνηήησλ κε απνηέιεζκα νη 

καζεηέο λα καζαίλνπλ θαιχηεξα (Αγαιηψηεο, 2011).   

Δλψ θάζε καζεηήο είρε ελεξγφ ξφιν ζηελ νκάδα, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπληνληζηηθφο θαη ιηγφηεξν δηεθπεξαηνηηθφο. Ο ζπληνληζηήο 

θαζεγεηήο ζε κία ηάμε, έρεη ξφιν ηέηνην, ψζηε κε ηελ  παξνπζία ηνπ λα θαηεπζχλεη 

φρη κφλν ηελ παξαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ κε ζηφρν ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, αιιά θαη ξφιν ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο ξχζκηζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ. Καη κέζσ ελφο εξγαζηεξηαθνχ 

πεξηβάιινληνο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ λα ελεξγήζνπλ σο 

κηα απηφλνκε θαη ιεηηνπξγηθή θνηλφηεηα (Favorini, Acallamare & Zucca 2011, ζει. 

69).  

ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην πξφγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ παξνχζα εηζήγεζε, έρεη επηξξνέο θαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

(ηέζεθαλ ζηφρνη αληηθεηκεληθνί, κεηξήζηκνη, πινπνηήζηκνη θαη ξεαιηζηηθνί). 

Πξνζδηνξίζηεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί, πσο ε δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ελδείθλπηαη γηα καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε γηα ηελ εθκάζεζε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο (Παληειίδνπ & 

Αξγπξφπνπινο 2011). Αθνινχζσο ην πξφγξακκα απηφ έρεη επηξξνέο θαη απφ ηηο 

γλσζηηθέο ζεσξίεο. Γελ αθνινπζήζεθε ε απζηεξή δνκή πνπ πξνηείλεηαη απφ ηηο 

ζεσξίεο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, αιιά ε ελεξγεηηθή θαη θαζνδεγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ. Με βάζε ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο, ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη ηνλ απφιπην 

έιεγρν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δελ δίλεηαη έκθαζε ηφζν ζην απνηέιεζκα, 

φζν ζηελ επίηεπμε ηεο δηαδηθαζίαο (Παληειίδνπ & Αξγπξφπνπινο 2011).  

 

Σηότοη 

Όπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ςεθηδσηνχ, ήηαλ πινπνηήζηκνη, ξεαιηζηηθνί θαη 

κεηξήζηκνη. Οη ζηφρνη απηνί ήηαλ νη αθφινπζνη:  

 νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζνπλ κφλνη ηνπο (ρσξίο ηε βνήζεηα 

ηνπ θαζεγεηή) ηνπιάρηζηνλ έλα (1) νινθιεξσκέλν ςεθηδσηφ έξγν. 

 λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ππνδείμνπλ έλα ςεθηδσηφ έξγν αλάκεζα 

ζε άιια έξγα πνπ δεκηνπξγεζήθαλ κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, φπνηε ηνπο 

δεηεζεί.  
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 λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη λα ηα ππνδείμνπλ κφλνη ηνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε 

(5) απφ ηα θαηάιιεια πιηθά θαη πέληε (5) εξγαιεία, ηα νπνία είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ςεθηδσηνχ έξγνπ.  

 λα βειηηψζνπλ ηελ ιεπηή ηνπο θηλεηηθφηεηα. 

 

Ο ηειεπηαίνο ζηφρνο δελ είλαη κεηξήζηκνο φπσο είλαη νη ηξεηο άιινη ζηφρνη, αιιά ε 

βειηίσζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηεο επέξρεηαη κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ, 

ηε ρξήζε εξγαιείσλ (ςαιηδηψλ, ζπάηνπιαο), ην αλαθάηεκα ησλ πιηθψλ, θαη γεληθά 

κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε εξγαιείσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζην κάζεκα ησλ εηθαζηηθψλ (Καξηαζίδνπ, 2004). 

 

Δθαρκογή ηοσ προγράκκαηος  

Όινη νη καζεηέο δηδάρηεθαλ καδί ηα βαζηθά βήκαηα ηεο θαηαζθεπήο ελφο ςεθηδσηνχ 

(πιηθά, εξγαιεία θαη αζθαιή ηξφπν ρξήζεο ηνπο). Οη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ 

ηζηνξία ηνπ ςεθηδσηνχ κέζα απφ επηιεγκέλα βηβιία κε εηθφλεο ( γηα παξάδεηγκα 

Παλζειήλνπ, 2002˙ Ληιηκπάθε-Αθακάηη & Αθακάηεο, 2009˙ Cheek, 2008˙ 

Μαπξνπνχινπ –Σζηνχκε n.d.), δηάιεμαλ ην ζρέδην πνπ ζα θάλαλε, κέζα απφ απιά 

θείκελα δηαβάζαλε ηελ ηζηνξία ηνπ ςεθηδσηνχ, επηιέμαλε ην κέγεζνο ηνπ μχινπ θαη 

ηα ρξψκαηα ησλ ςεθίδσλ. Σνπο εμεγήζεθε ν ηξφπνο πνπ ζα δνχιεπαλ θαη πψο ζα 

έπξεπε λα ιεηηνπξγήζεη ε νκάδα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη καζεηέο ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά είραλ θάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν ν θαζέλαο κε κηθξά 

ρξσκαηηζηά θνκκαηάθηα απφ γθνθξέ ραξηί ζε ζηπι ςεθηδσηνχ (Δηθφλα 1). Οπφηε ε 

δηαδηθαζία ήηαλ γλψξηκε θαη απιά ζα έπξεπε λα γεληθεχζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ είραλ 

ιάβεη θαη επεμεξγαζηεί απφ ηελ πξνεγνπκέλε δηδαζθαιία.  

 

Δηθφλα 1 ςεθηδσηφ κε γθνθξέ ραξηί  

 ηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ην Βπδαληηλφ 

Μνπζείν Θεζζαινλίθεο γηα λα δνχλε ηα ςεθηδσηά δάπεδα θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ 

επξχηεξε ρξήζε ηνπο. Παξαθνινχζεζαλ θαη Video πνπ παξνπζίαζε ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ςεθηδσηψλ δαπέδσλ.  
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Μέζα ζηε ηάμε, πξψηα δηδάρηεθε ν καζεηήο κε ζχλδξνκν Asperger ηνλ ηξφπν 

αληηγξαθήο ηνπ ζρεδίνπ ζην μχιν θαη ηνλ ηξφπν ελαπφζεζεο ησλ ςεθίδσλ. Μεηά 

απηφο δίδαμε ηηο δπν καζήηξηεο κε ηε λνεηηθή πζηέξεζε θαη απηέο ηνπο δχν 

επφκελνπο καζεηέο. Σα επφκελα ζηάδηα ηα έθαλαλ φινη καδί ζπλεξγαηηθά. Πξηλ 

νινθιεξσζεί θάζε ζηάδην εξγαζίαο, ν αξρεγφο ηεο νκάδαο ήηαλ ελεκεξσκέλνο γηα 

ηελ εμέιημε ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ, επέβιεπε ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο, ελεκέξσλε ηα 

θνξίηζηα θαη εξγαδφηαλ θαη ζην δηθφ ηνπ έξγν (εηθφλα 2). 

 

Δηθφλα 2 εξγαζηήξην ςεθηδσηνχ αηνκηθέο εξγαζίεο 1
ν
 ΔΔΔΔΚ Θέξκεο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αηνκηθψλ εξγαζηψλ ηνπο, φιε ε νκάδα καδί, 

δεκηνχξγεζε έλα ςεθηδσηφ έξγν γηα λα δνζεί σο δψξν (εηθφλα 3) ζηηο κνλαρέο απφ 

ην κνλαζηήξη ηεο Γέλλεζεο ηεο Θενηφθνπ ζην Παλφξακα Θεζζαινλίθεο ην νπνίν θαη 

επηζθεθηήθαλε.  

 

Δηθφλα 3 εξγαζηήξην ςεθηδσηνχ νκαδηθή εξγαζία 1
ν
 ΔΔΔΔΚ Θέξκεο 

Σν κνλαζηήξη έρεη εξγαζηήξην ςεθηδσηνχ. Δθεί νη καζεηέο είδαλ, πψο δνπιεχνπλ νη 

αδεξθέο, παξνπζίαζαλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη πξνζθέξαλε ην έξγν ηνπο (εηθφλα 4).  

 

Δηθφλα 4 εξγαζηήξην ςεθηδσηνχ Μνλαζηήξη Γέλλεζεο ηεο Θενηφθνπ 
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Ύζηεξα απφ ηελ επίζθεςε ζην κνλαζηήξη θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, 

νη καζεηέο κηιήζαλε κέζα ζηε ηάμε γηα ηελ εκπεηξία ηνπο ζην κνλαζηήξη, αιιά θαη 

ηε γεληθή ηνπο εκπεηξία ζε ζρέζε κε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ην έξγν 

ηνπο. Μέζα απφ κηα άηππε ζπδήηεζε πνπ δηελεξγείηαη πάληα ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ησλ θαιιηηερληθψλ φηαλ επηζηέθνπλ νη καζεηέο απφ κία επίζθεςε έγηλε ε 

πξνζπάζεηα γελίθεπζεο φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Καηφπηλ, ζηηο επφκελεο ζπλαληήζεηο νη καζεηέο πξνεηνίκαζαλ θαη 

παξνπζίαζαλ ζε φιν ην ζρνιείν κε ηε ρξήζε ηνπ power point ηνλ ηξφπν πνπ 

εξγάζηεθαλ. Δπέιεμαλ ηη ζα πνπλ, πνηεο θσηνγξαθίεο ζα βάινπλ ζηελ παξνπζίαζή 

ηνπο, πνηνο ζα πεη ηη. Έθαλαλ πξφβεο ζηελ ηάμε θαη πξνεηνηκάζηεθαλ, επηιέγνληαο 

κφλνη ηνλ ηξφπν (νη θαζεγεηέο κε βάζε ην πιηθφ πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο θαη κε ηε 

ρξήζε θνξεηνχ ππνινγηζηή έζηεζαλ ην power point καδί κε ηνπο καζεηέο). 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο ηειηθήο γηνξηήο γηα ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη 

καζεηέο εμέζεζαλ ηα έξγα ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη παξνπζίαζαλ ζηνπο 

ζπκκαζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο, αιιά θαη ηνπο γνλείο, ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχνληαη ηα 

ςεθηδσηά, ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαιεία, ηα βήκαηα θαηαζθεπήο ελφο 

ςεθηδσηνχ θαη επέδεημαλ ηα έξγα ηνπο. Οη καζεηέο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, δηδάρηεθαλ θαη δίδαμαλ ηελ ηερληθή ηνπ 

ςεθηδσηνχ. Έγηλαλ νη ίδηνη δάζθαινη ηεο νκάδαο, θαη φινπ ηνπ ζρνιείνπ. Μπήθαλ ζε 

κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο.  

 

Αποηειέζκαηα  

Όινη νη καζεηέο ηεο νκάδαο θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ έλα ςεθηδσηφ έξγν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη έλα νκαδηθφ.  
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Όινη νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα επηιέμνπλ απφ ηα νρηψ έξγα 

(δχν (2) δσγξαθηθά, δχν (2) θνιιάδ, δχν (2) ςεθηδσηά θαη δχν (2) αζακπιαδ) πνπ 

ηνπο δφζεθαλ κέζα απφ θσηνγξαθίεο, ηα δχν (2) ςεθηδσηά. Όινη νη καζεηέο ήηαλ ζε 

ζέζε λα επηιέμνπλ πέληε (5) εξγαιεία θαη πέληε (5) πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θαηαζθεπή ςεθηδσηψλ, αλάκεζα απφ δεθαπέληε (15) είδε πνπ ηνπο δφζεθαλ.  

Οη καζεηέο κέζα απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ ελαζρφιεζή κε εξγαιεία, βνεζήζεθαλ ζηε 

βειηίσζε θαη ηελ εμάζθεζε ηεο ιεπηήο ηνπο θηλεηηθφηεηαο.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο κέζα απφ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, 

νη καζεηέο κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζην έξγν ηνπο. Έλα νξγαλσκέλν 

πξφγξακκα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο φρη κφλν λα κάζνπλ 

κηα ηερληθή, αιιά λα δηδάμνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα παξνπζηάζνπλ, λα πάξνπλ 

πξσηνβνπιίεο, λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πηζηεχνπλ πσο έρνπλ.  

 

Σσδήηεζε  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηέο κε 

απηηζκφ, είλαη ε χπαξμε θηλήηξσλ γηα θνηλσληθέο επαθέο θαη ζρέζεηο πνπ έρνπλ 
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λφεκα γηα ην καζεηή. Δδψ ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κέζα 

θαη έμσ απφ ηελ ηάμε, πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ αμία ηνπ αηφκνπ, ζα ζέβνληαη ην 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κάζεζεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ν 

καζεηήο κε απηηζκφ ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηέρεη (Πνιπρξνλνπνχινπ, n.d.). Γη’ απηφ 

ην ιφγν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο, επηιέρζεθε λ’ αλαιάβεη ην 

βαζηθφ ξφιν, ην ξφιν ηνπ αξρεγνχ- εθπαηδεπηή ηεο νκάδαο, ν καζεηήο πνπ είλαη ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ.  

Όπσο αλαθέξεη ε Πνιπρξνλνπνχινπ (n.d.) ν θχξηνο ζηφρνο ζηε δηδαζθαιία 

ελφο καζεηή κε απηηζκφ (αθνχ έρνπλ θαηαλνεζεί νη δπλαηφηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί 

πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ καζεηή) ζα πξέπεη λα είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ 

καζεηή κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο απηήο, θαη ε πηνζέηεζε αληηζηαζκηζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηηο «θνηλσληθέο γέθπξεο» ηνπ καζεηή πξνο ηνπο 

άιινπο θαη ζα απμήζνπλ ηηο επθαηξίεο γηα επηηπρεκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Οη 

καζεηέο κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ φπσο πξναλαθέξζεθε, δηαηαξαρέο ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε. Μέζα απφ ην παξφλ πξφγξακκα, ν καζεηήο θαηάθεξε λα 

ιεηηνπξγήζεη ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο, λα επηηχρεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, αιιά 

θαη λ’ αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.  

 ηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ε δηαλνκή 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηνπο καζεηέο. Σα βηβιία φκσο, ππφ ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα θαλνχλ βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηελ δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ, αθφκα θαη αλ απηνί δελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο 

αλάγλσζεο. Οη ηζηνξίεο ζε εηθφλεο, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ (Πνιπρξνλνπνχινπ, n.d.) θαη γη’ απηφ 

ην ιφγν, δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο βηβιία πινχζηα ζε εηθφλεο κε ςεθηδσηά. Με ηε 

βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαβάζηεθαλ θαη επεμεγήζεθαλ νη ιεδάληεο ησλ εηθφλσλ 

θαη θάπνηα θνκκάηηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Δίλαη 

γλσζηφ πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε δηεπθνιχλεη ηελ 

εκπέδσζε θαη ηε γελίθεπζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο (Πνιπρξνλνπνχινπ, n.d.). 

Αλ θαη νη καζεηέο δελ είραλ φινη ηηο ίδηεο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο θαηάθεξαλ λα θάλνπλ κηα 

παξνπζίαζε γηα ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, αλαθιψληαο απφ ηε 

κλήκε ηνπο θαη θαηαγξάθνληαο φια ηα βήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ, ηα πιηθά θαη ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηηο πξαθηηθήο ηνπο.  
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 Οη καζεηέο θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, κε ηελ βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ πξάγκαηα πνπ 

δελ πίζηεπαλ νχηε νη ίδηνη, νχηε νη θαζεγεηέο ηνπο πσο κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ. 

Δίλαη βαζηθφ λα δίλνληαη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο θαη λα δεκηνπξγνχληαη νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε ψζηε λα επλνείηαη ε απηελέξγεηα 

ησλ καζεηψλ, λα πξνάγεηαη ε απηναμία θαη ε απηνεθηίκεζε ηνπο θαη λα θαηαθηψληαη 

λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 
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