
Εκµάθηση ανάγνωσης και γραφής από µαθητή µε αυτισµό 

 
Η διδασκαλία και η µάθηση στο γενικό δηµοτικό σχολείο 
 

Η διδασκαλία και η µάθηση είναι δυο διαδικασίες οι οποίες µολονότι 
αλληλοσυνδέονται και αλληλεµπλέκονται διαρκώς µεταξύ τους, ωστόσο δεν ταυτίζονται. 
Η µεν πρώτη αποτελεί έργο του δασκάλου, ενώ η δεύτερη ενέργεια του µαθητή . Η 
µάθηση λοιπόν δεν προσφέρεται, αλλά κατακτάται από τον ίδιο τον µαθητή. Καθώς 
όµως οι µαθητές διαφέρουν µεταξύ τους, εξυπακούεται ότι διαφορετικός θα είναι και ο 
τρόπος που προσλαµβάνουν τη γνώση εν σχέση µε την µέθοδο διδασκαλίας και φυσικά, 
διαφορετικός αναµένεται να είναι και ο ρυθµός, η ποσότητα και η ποιότητα της γνώσης 
που κατακτούν. Στην πραγµατικότητα η διδασκαλία είναι η καθοδήγηση των µαθητών 
προς την ανακάλυψη της γνώσης. ∆εν είναι δηλαδή παράθεση πληροφοριών προς τον 
µαθητή, αλλά διαδικασία µέσα από την οποία ο µαθητής θα αναπτύξει την µεθοδολογία 
της µάθησης. Η διδασκαλία λοιπόν προαπαιτεί την αναγνώριση από τον δάσκαλο του 
δικαιώµατος των µαθητών να είναι διαφορετικοί. Η διαφορετικότητα αυτή, στο ρυθµό 
και τον τρόπο µάθησης, γίνεται εµφανέστερη στις περιπτώσεις µαθητών που 
αντιµετωπίζουν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες.1  

Ειδικότερα, ως προς το θέµα της ανάγνωσης και της γραφής, που αποτελούν  την 
πρώτη και βασικότερη γνωστική δεξιότητα που έχουν να κατακτήσουν οι µαθητές του 
δηµοτικού σχολείου, η προσπάθεια ανάδειξης ενός αποδοτικού µοντέλου διδασκαλίας, 
αποτέλεσε για τους ερευνητές της αναγνωστικής ικανότητας αφορµή συστηµατικής 
µελέτης. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Πόρποδας (2002), οι µελέτες αυτές προέρχονταν 
κατά κύριο λόγο από τη διερεύνηση της ανάγνωσης της αγγλικής γλώσσας. Ορισµένες 
από αυτές τις µελέτες αυτές πρότειναν εξελικτικά µοντέλα σταδιακής ανάπτυξης της 
γνώσης (developmental stage models)2 ενώ άλλες διατύπωσαν το µοντέλο της διττής 
θεµελίωσης (dual foundation model)3. Λόγω της ανυπαρξίας –τα προηγούµενα χρόνια- 
αντίστοιχων ελληνικών ερευνητικών δεδοµένων, οι εργασίες αυτές διαµόρφωσαν τις 
µεθόδους διδσκαλίας που χρησιµοποιήθηκαν και στην Ελλάδα. Η ολιστική µέθοδος 
διδασκαλίας της ανάγνωσης  -µία από τις πιο γνωστές µεθόδους- είχε µεγάλη απήχηση 
στη διδασκαλία της ανάγνωσης στη χώρα , παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις, αλλά και τις 
εµφανείς δυσκολίες που παρουσίαζε ιδιαίτερα στους µαθητές µε προβλήµατα µάθησης4. 
Μόλις πρόσφατα, µε τα τελευταία ελληνικά ερευνητικά δεδοµένα, άρχισαν να 
λαµβάνονται υπόψη για τη µεθοδολογία της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, 
έννοιες όπως η φωνολογική ενηµερότητα5, η φωνηµική συνειδητοποίηση6, η 
επιγλωσσική και η µεταγλωσσική επίγνωση, καθώς και ο όρος της εξατοµικευµένης 
διδασκαλίας, η οποία προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε µαθητή7. 

                                                 
1 Πόρποδας, Κ. (2002). Η ανάγνωση. Αθήνα. 
2 Οι µελέτες των Marsh, Friedman, Welch & Desberg (1981) και της Uta Frith (1985) 
3 Οι µελέτες του Philip Seymour (1997,1999) 
4 Βιγγόπουλος Η. (1969). Σύγκριση αποδοτικότητας των µεθόδων της πρώτης ανάγνωσης, ολικής και 
αναλυτικοσυνθετικής. ∆ελτίο Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών, (4). Λαµία: Παιδαγωγική 
Ακαδηµία Λαµίας 
5 Τάφα, Ε. (1997). Η φωνολογική ενηµερότητα των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία ως κριτήριο 
προσδιορισµού του επιπέδου της αναγνωστικής τους ικανότητας κατά τη σχολική ηλικία. Εισήγηση στο 
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Πάντειο Πανεπιστήµιο, 29/5-1/6/1997.   

6 Παπούλια-Τζελέπη, Π. (1997). Η αυθόρµητη ανάλυση της φωνηµικής συνειδητοποίησης στα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας. Γλώσσα, 41, 20-41. 

7 Πόρποδας, Κ. (2002) ο.π. 



Στη σύγχρονη εκπαίδευση, το διαθεµατικό ενιαίο πρόγραµµα σπουδών για τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας του υπουργείου παιδείας ορίζει ότι σκοπός της 
διδασκαλίας του µαθήµατος της γλώσσας είναι η «ανάπτυξη της ικανότητας των 
µαθητών να χειρίζονται µε επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, 
αποτελεσµατικά και δηµιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να 
συµµετέχουν ενεργά στη σχολική και ευρύτερη κοινωνία τους8». Για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού δεν υιοθετείται µια ορισµένη γλωσσική θεωρία, αλλά προτείνεται η 
επιλεκτική και συνδυαστική εφαρµογή θεωριών, µε γνώµονα τις ανάγκες της διδακτικής 
αλλά την επικέντρωση στις ιδιαιτερότητες των µαθητών. Στα πλαίσια της διδακτικής 
αυτής φιλοσοφίας, «λαµβάνεται υπόψη και η συµµετοχή µαθητών µε ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες […] οι οποίοι µπορούν και επιβάλλεται να συµµετέχουν στην 
καθηµερινή µαθησιακή διαδικασία και να επωφελούνται από τις γλωσσικές 
δραστηριότητες της τάξης

9». Για το λόγο αυτό προτείνεται ο σχεδιασµός 
εξατοµικευµένων ή σε µικρές οµάδες προγραµµάτων διδασκαλίας της γλώσσας, µε τη 
χρήση διάφορων διδακτικών µέσων και πολλών αισθητηριακών καναλιών µάθησης. Έτσι 
το διαθεµατικό ενιαίο πρόγραµµα σπουδών πλέον, επισηµοποιεί και εδραιώνει τις ίσες 
ευκαιρίες µάθησης και πρόσβασης για όλους τους µαθητές, ενσωµατώνοντας τις αρχές 
της Ειδικής Αγωγής σε αυτές του γενικού αναλυτικού προγράµµατος, περιλαµβάνοντας 
την προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος και το άνοιγµά του στη 
διαφορετικότητα µε την οργανωµένη και συστηµατική εφαρµογή της ένταξης και της 
συνεκπαίδευσης

10. 
 

Συνεκπαίδευση παιδιών µε διαταραχή αυτιστικού φάσµατος 
 

Μία από τις σοβαρότερες και δυσκολότερες περιπτώσεις, λόγω της συνθετότητας 
και της ανοµοιογένειας των αναγκών µάθησης, που καλείται το ελληνικό σχολείο να 
εντάξει και να συνεκπαιδεύσει είναι η διαταραχή του αυτιστικού φάσµατος. Πρόκειται 
για µια σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή που εµφανίζεται συνήθως πριν από τη 
συµπλήρωση της ηλικίας των τριών πρώτων χρόνων του παιδιού και επηρεάζει τρεις 
περιοχές της ανάπτυξης που αφορούν, την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία 
και τη δηµιουργική φαντασία11. Αναλυτικότερα12, το άτοµο παρουσιάζει αποτυχία στην 
προσπάθειά του να κατανοήσει τον κόσµο και να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις µε 
έκδηλη ανεπάρκεια στη χρήση βλεµµατικής επαφής, έκφρασης προσώπου και στάσης 
σώµατος. Επακόλουθο του πρώτου συµπτώµατος θεωρείται η παρέκκλιση στην 
επικοινωνία

13, που χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση, ή πλήρη έλλειψη της ανάπτυξης 
της οµιλίας καθώς και στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της γλώσσας. Επίσης 
εµφανίζεται επαναληπτική και στερεοτυπική συµπεριφορά σε περιορισµένους τύπους 
ενδιαφερόντων µε ιδιόρρυθµη ένταση και εστίαση καθώς και εµµονές µε τελετουργίες, 
λειτουργικές ρουτίνες, κινήσεις σώµατος ή ενασχόληση αντικειµένων.  

Το διαθεµατικό ενιαίο πρόγραµµα σπουδών της Γενικής Αγωγής14  διασφαλίζει την 
ενσωµάτωση των µαθητών µε αυτισµό στο γενικό σχολείο, εξασφαλίζοντάς τους ίσες 

                                                 
8 ∆ιαθεµατικό ενιαίο πρόγραµµα σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, υπουργείου 
παιδείας, 2003, (σ.14) 

9 ο.π. (σ.44) 
10 Αναλυτικά προγράµµατα σπουδών για µαθητές µε αυτισµό, 2004. 
11 Wing, L. (1998). ∆ιαταραχές του φάσµατος του Αυτισµού. Ένας οδηγός για διάγνωση. Οι αναπηρίες των 
Αυτιστικών ατόµων. Αθήνα. Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων. 

12 American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edn 
(DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Association 

13 Happé, F. (1998). Αυτισµός, µετ. Στασινός ∆., Gutenberg. 
14 (Υπουργείο Παιδείας, 2003) ο.π. 



ευκαιρίες και δυνατότητες µάθησης καθώς και την πρόσβασή τους σε ένα «ευρύ και 
ισορροπηµένο» αναλυτικό πρόγραµµα, προτείνοντας την χρήση των κατάλληλων 
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Για την επιλογή της αποδοτικότερης µεθόδου διδασκαλίας 
αποφασιστικό ρόλο παίζει η κατανόηση των γνωστικών µηχανισµών που εµπλέκονται 
στη διαδικασία της µάθησης όπως είναι, η αντίληψη, η προσοχή, η µνήµη και η σκέψη. 
Στην περίπτωση του αυτισµού οι γνωστικοί µηχανισµοί λειτουργούν µε διαφορετικούς 
τρόπους, πράγµα το οποίο επηρεάζει την µάθηση και οριοθετεί την επιλογή της 
διδακτικής µεθοδολογίας. Συνήθη χαρακτηριστικά15 είναι  η οξεία οπτική αντίληψη, η 
ικανότητα διάκρισης οπτικών ερεθισµάτων ως προς το χρώµα, το σχήµα, το µέγεθος ή τη 
θέση, η ανεπτυγµένη οπτική και επαναληπτική µνήµη και η κατανόηση των ερεθισµάτων 
µέσω της οπτικής σκέψης. Εποµένως, κάποιες γενικότερες αλλά καθοριστικής σηµασίας 
επιλογές της εκπαιδευτικής πρακτικής θα µπορούσαν να είναι το δοµηµένο µαθησιακό 
περιβάλλον, η σταθερότητα του ηµερήσιου προγράµµατος, η οπτικοποίηση της 
διδασκαλίας, η επιλογή θεµάτων που να ενδιαφέρουν τους αυτιστικούς µαθητές και 
φυσικά η εξατοµικευµένη διδασκαλία16. 
 
Ο ∆ηµήτρης 
 

Ο ∆ηµήτρης είναι ένα συµπαθητικό αγόρι που βρίσκεται στο φάσµα του αυτισµού. 
Παρακολούθησε την πρώτη τάξη του δηµοτικού στην ηλικία των 6 χρόνων, όπως 
ακριβώς και οι συµµαθητές του. Όταν µετατέθηκα στο τµήµα ένταξης του σχολείου του 
∆ηµήτρη, βρισκόταν στην δευτέρα τάξη, σε ηλικία 7 ετών. Παρουσίαζε σηµαντική 
έλλειψη επαφής µε το περιβάλλον, τόσο σε ο,τι αφορά στη συµµετοχή του στις σχολικές 
δραστηριότητες, όσο και στο επίπεδο της βλεµµατικής επαφής και της έκφρασης 
προσώπου. Εµφάνιζε έντονη καθυστέρηση στην ανάπτυξη της οµιλίας, η οποία σπάνια 
συνοδευόταν από προσπάθεια αναπλήρωσης του λόγου µε χειρονοµίες, ενώ συχνά 
επαναλάµβανε στερεοτυπικά λέξεις και φράσεις. Υπήρχε πλήρης απουσία συµβολικού 
παιχνιδιού και παιχνιδιού κοινωνικής µίµησης µε παίξιµο ρόλων. Ακόµη εµφάνιζε 
στερεότυπες επαναληπτικές κινήσεις των χεριών του (κάτι σαν φτερούγισµα) και του 
σώµατος (στροβιλισµός), επίµονη ενασχόληση µε συγκεκριµένα αντικείµενα (µικρά 
καπάκια από σωληνάρια) και άκαµπτη προσκόλληση σε ρουτίνες.  

Ωστόσο, ο ∆ηµήτρης είναι ένα παιδί πολύ ζωντανό, δραστήριο, µε µεγάλη επιθυµία 
να απολαµβάνει τα πράγµατα που του αρέσουν και επιµονή στο να τα διεκδικεί. Είναι 
ένα αγόρι µε έντονη παρόρµηση να ολοκληρώνει τις δραστηριότητες που του δίνονται, 
όταν αυτές είναι κατανοητές και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, µε απόλυτη ακρίβεια 
και µοναδική αυτοπειθαρχία, χαρακτηριστικά που τον τροφοδοτούν διαρκώς µε πολύ 
ισχυρό κίνητρο για την κατάκτηση νέων γνώσεων. Η οξεία του οπτική αντιληπτική 
ικανότητα και η καταπληκτική του µνήµη συνεπικουρούν στην ταχύτατη εκµάθηση του 
καινούριου. Με την απίστευτη ικανότητά του στην αναγνώριση και στη διάκριση 
σχηµάτων και µε την εστίαση της προσοχή του στις ελάχιστες λεπτοµέριες, παρουσιάζει 
µια εκπληκτική ικανότητα στη συναρµολόγηση παζλ πολλών κοµµατιών, µε µεγάλη 
επιδεξιότητα και ταχύτητα, που ξεπερνάει την αντίστοιχη των συνοµηλίκων του. 
Άλλωστε, η κατασκευή πάζλ είναι κάτι που του προκαλεί ιδιαίτερα µεγάλη ευχαρίστηση 
και τον χαλαρώνει. Μάλιστα, µετά το τέλος της συναρµολόγησης του παζλ, και λόγο της 
ανάγκης του για οργάνωση και διατήρηση των πραγµάτων στην αρχική τους θέση, 
συνηθίζει σχεδόν ακαριαία, τελετουργικά, να το αποσυναρµολογεί και να το τοποθετεί 
και πάλι πίσω στο κουτί. Η ικανότητα αυτή του ∆ηµήτρη και η ευχαρίστηση που του 
                                                 
15 Jordan, R. & Powell, S. (2000) Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών µε αυτισµό. ∆εξιότητες 
µάθησης και σκέψης. Αθήνα. Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων. 

16 Αναλυτικά προγράµµατα σπουδών για µαθητές µε αυτισµό, 2004. 



προκαλεί, αποτέλεσαν την πηγή έµπνευσης, για την κατασκευή ενός προγράµµατος 
εκµάθησης ανάγνωσης και γραφής.  
 
Στόχοι του προγράµµατος  
 

Μια από της βασικές ανεπάρκειες που παρουσιάζουν τα άτοµα µε αυτισµό είναι η 
δυσκολία κατανόησης του νοήµατος της επικοινωνίας και η χρήση των δεξιοτήτων που 
την ευνοούν. Για το λόγο αυτό στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών για µαθητές µε 
αυτισµό παρουσιάζεται η ανάγκη ενασχόλησης µε την επικοινωνία, τόσο ως «παράλληλη 
δεξιότητα σε κάθε γνωστικό αντικείµενο», αλλά και ως «αυτόνοµη ενότητα». Έτσι 
προτείνεται ότι ο τοµέας της επικοινωνίας πρέπει να «περιλαµβάνει στόχους και 
δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες» και ικανότητες του 
κάθε µαθητή. Ένας εναλλακτικός τρόπος µάθησης και χρήσης του γραπτού λόγου, 
µπορεί να είναι «η οπτική αναγνώριση λέξεων ή συµβόλων». Επίσης, σε όποιες 
περιπτώσεις είναι εφικτό, προτείνεται και «η κατάκτηση του µηχανισµού της ανάγνωσης 
και της γραφής». Ακόµη, ο προφορικός λόγος περιλαµβάνεται στις στοχευόµενες 
δεξιότητες επικοινωνίας, παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις δεν πρόκειται να 
αποκτηθεί ποτέ17. Άλλωστε, αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι η γραφή και η ανάγνωση ως 
µέσο επικοινωνίας, σε αντιπαράθεση µε τον προφορικό λόγο, µπορεί να θεωρηθεί πιο 
εύκολα κατακτήσιµη, λόγω της µονιµότητας και της απτότητας του λόγου και της 
δυνατότητας για επανέλεγχο και επεξεργασία18.  

Έτσι, µε βάση από τη µία πλευρά, τη σπουδαιότητα που προσδίδει το αναλυτικό 
πρόγραµµα σπουδών της ελληνικής γλώσσας στον τοµέα της επικοινωνίας, σε 
συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο ∆ηµήτρης στο ξεκίνηµα της δευτέρας τάξης µπορούσε 
ήδη να αναγνωρίζει και γράφει το µεγαλύτερο µέρος των γραµµάτων του αλφάβητου, 
ενώ υστερούσε σηµαντικά στον προφορικό λόγο και συνυπολογίζοντας από την άλλη 
πλευρά τις ιδιαίτερες ικανότητές του και την επιθυµία της µητέρας του να µάθει να 
διαβάζει και να γράφει, η εκµάθηση του µηχανισµού της ανάγνωσης και της γραφής ως 
µέσο επικοινωνίας, έγινε ο βασικός στόχος του προγράµµατος της εκπαίδευσής του.  

Επιµέρους στόχοι ήταν: 
• η απόκτηση ενός βασικού οπτικού λεξιλογίου,  
• η κατανόηση των βασικών αρχών της ανάγνωσης,  
• η κατανόηση της διαφοράς ανάµεσα στην εικόνα ενός αντικειµένου και στην 

γραπτή απόδοσή του,  
• η γραφή του ονόµατός του,  
• η αντιστοίχηση λέξεων ή φράσεων µε εικόνες, 
• η γραπτή αποτύπωση µιας εικόνας µε µία λέξη ή µία φράση,  
• η κατάκτηση του µηχανισµού της ανάγνωσης,  
• η  γραφή µικρών προτάσεων, 
• η σωστή χρήση των αριθµών και των πτώσεων. 

 
Η µεθοδολογία και η εφαρµογή του προγράµµατος εκµάθησης ανάγνωσης και γραφής 
 

 Η µέθοδος διδασκαλίας εκµάθησης της ανάγνωσης και της γραφής που επιλέχθηκε 
για το ∆ηµήτρη, έτσι όπως τελικά διαµορφώθηκε θυµίζει περισσότερο µια ολική 
προσέγγιση της γλώσσας. Ουσιαστικά το πρώτο µέρος του προγράµµατος είναι 
λογογραφικό, καθώς ο αναγνώστης διεκπεραιώνει την ανάγνωση µηχανικά, συνδέοντας 

                                                 
17 αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών της ελληνικής γλώσσας για µαθητές µε αυτισµό, 2004, σ.161 
18 Jordan & Powell, 2000, ο.π. 



τη λέξη µε την εικόνα της. Στο στάδιο αυτό ο ∆ηµήτρης καταφέρνει σταδιακά, να 
διαβάσει είκοσι δισύλλαβες λέξεις τύπου σύµφωνο-φωνήεν βλέποντας τις εικόνες τους. 
Μετά από αρκετή εξάσκηση είναι ικανός να διαβάσει τις λέξεις αυτές και χωρίς τη 
βοήθεια της εικόνας, στη συνέχεια να τις αντιγράψει και αργότερα να τις γράψει σωστά 
ανακαλώντας από µνήµης. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και µε τις είκοσι 
τρισύλλαβες λέξεις. Ως το σηµείο αυτό τόσο η ανάγνωση, όσο και η γραφή σχετίζονται 
κυρίως µε την ολική ανάκληση της φωνολογικής και της γραφηµικής αναπαράστασης 
της εικόνας από την οπτικής µνήµης του µαθητή. 

Στην πορεία όµως του προγράµµατος, το λεξιλόγιο του ∆ηµήτρη διευρύνεται µε 
αρκετές ακόµη οµάδες λέξεων όπως χρώµατα, φρούτα, ρούχα, ζώα, µέρες της 
εβδοµάδας, µήνες, εποχές ή ακόµη εντολές όπως βάφω, ενώνω, γράφω, διαβάζω, 
ζωγραφίζω, δηµιουργώντας απαιτητικότερες αναγνωστικές και γραφικές 
δραστηριότητες. Φαίνεται ότι στο επίπεδο αυτό ο ∆ηµήτρης περνάει σταδιακά από το 
λογογραφικό στο αλφαβητικό στάδιο αποκτώντας πλέον τη στρατηγική της φωνολογικής 
και γραφηµικής αποκωδικοποίησης της λέξης, ακολουθώντας τη διαδοχική σειρά των 
γραµµάτων. Με τις ακόµη πιο σύνθετες δραστηριότητες που ακολουθούν στην πορεία 
του προγράµµατος το αλφαβητικό στάδιο ανάγνωσης και γραφής πλέον εδραιώνεται. 

Για τον βασικό σχεδιασµό του µεγαλύτερου µέρους των δραστηριοτήτων, 
χρησιµοποιήθηκε η διαδικασία της σύνθεσης και της ανάλυσης, διαδικασία µε την οποία 
ο µαθητής ήταν εξοικειωµένος βιωµατικά µε έναν ιδιότυπο, προσωπικό τρόπο, µέσα από 
το αγαπηµένο του παιχνίδι το παζλ. Καθώς η βασική λογική της δόµησης του υλικού 
ήταν οικεία για το µαθητή, το πρόγραµµα έτυχε της θετικής αποδοχής του. Η 
οργανωµένη, απτή και διαδραστική µορφή του υλικού καθώς και η πρακτικότητα στη 
χρήση του χωρίς την απαίτηση προφορικών οδηγιών, το κατέστησαν φιλικό και απλό 
στην εφαρµογή.  

 
Προϋποθέσεις και πρακτικές στην εφαρµογή του προγράµµατος  

 
Οι δεξιότητες που προαπαιτούνταν για την εκκίνηση της εφαρµογής του 

προγράµµατος της εκµάθησης ανάγνωσης και γραφής ήταν ο οπτικοκινητικός 
συντονισµός, ο οπτικοχωρικός προσανατολισµός, η ταύτιση, η οµαδοποίηση και η 
αντιστοίχηση αντικειµένων, η ακολουθία οπτικών οδηγιών και σε ένα πρώτο επίπεδο η 
µίµηση. Οι δεξιότητες αυτές, οι οποίες προϋπήρχαν σε κάποιο βαθµό στο συγκεκριµένο 
παιδί, καλλιεργήθηκαν και περαιτέρω µε κατάλληλες δραστηριότητες, προκειµένου να 
καταστεί βέβαιο ότι θα εξασφαλίσουν την κατάκτηση του επιδιωκόµενου σκοπού. 
Άλλωστε µε την ίδια την εφαρµογή του προγράµµατος οι δεξιότητες αυτές διευρύνθηκαν 
ακόµη περισσότερο.  

Παράλληλα έγινε συστηµατική προσπάθεια ώστε η παρεχόµενη γνώση του 
προγράµµατος να αυξάνεται προοδευτικά (π.χ. από τις δισύλλαβες στις τρισύλλαβες 
λέξεις), µε στόχο τη δηµιουργία ενός οργανωµένου ιστού γνώσης, στον οποίο κάθε νέο 
ερέθισµα να προστίθεται στο παλαιότερο µε σταθερότητα και συνέπεια. Με βάση  το 
µοντέλο αυτό, δοµήθηκαν και τα φύλλα δραστηριοτήτων του προγράµµατος, ώστε όλα 
τα επιµέρους τµήµατα, από την οπτική οδηγία έως τον τρόπο διάρθρωσης, τη µορφή, ή 
ακόµη και τη γραµµατοσειρά που επιλέχθηκε να παραµένουν αµετάβλητα, µε µόνο νέο 
στοιχείο, αυτό που πρόκειται κάθε φορά να κατακτηθεί. Με τον τρόπο αυτό, από τη µία 
πλευρά ο µαθητής κατάφερε, νιώθοντας µια σχετική οικειότητα, να µην αναστατώνεται 
από τα καινούρια ερεθίσµατα, και από την άλλη να οδηγείται στη γενίκευση της 
στρατηγικής επίλυσης, εφαρµόζοντας µια παλαιά µαθηµένη δεξιότητα σε µια νέα 
κατάσταση.  



Ο τρόπος µε τον οποίο δουλεύτηκε το πρόγραµµα ήταν πολύ συγκεκριµένος, πράγµα 
που βοήθησε το µαθητή να νιώθει σταθερότητα και ασφάλεια. ∆ηλαδή, κάθε καινούριο 
υλικό ή δραστηριότητα σε ένα πρώτο επίπεδο, δουλευόταν αυτούσιο για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα και σε καθηµερινή βάση στο πλαίσιο της εξατοµικευµένης διδασκαλίας, 
ωσότου να γίνει ρουτίνα για τον µαθητή και να µπορεί να επιλυθεί αυτόµατα. Στη 
συνέχεια, µπορούσε πλέον να περάσει στο δεύτερο επίπεδο δουλείας, όπου ο µαθητής 
ακολουθώντας το ατοµικό του σύστηµα εργασίας δούλευε αυτόνοµα, χωρίς την ένας-
προς-ένα διδασκαλία, είτε εντός του τµήµατος ένταξης, είτε -στη συνέχεια- µέσα στην 
κανονική τάξη.  

Για την κατασκευή του υλικού χρησιµοποιήθηκαν εικόνες και θεµατολογία από 
διάφορες πηγές, όπως το διαδύκτιο, βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά µε 
αυτισµό, τα οποία προκειµένου να εξυπηρετούν τις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές 
ανάγκες προσαρµόζονταν κατάλληλα. 
 
∆οµή του προγράµµατος  
 

Η διάρθρωση του προγράµµατος και η κατασκευή του σχετικού εκπαιδευτικού 
υλικού, έχει την παρακάτω δοµή: 

Πρώτο στάδιο 

Για την εδραίωση της γνώσης των γραµµάτων, τα οποία ήδη γνώριζε ο µαθητής, 
χρησιµοποιήθηκαν φύλλα δραστηριοτήτων εξάσκησης στη σωστή γραφή των συµβόλων 
του αλφάβητου (βλέπε παράρτηµα, εικ.1).  

Ο ∆ηµήτρης γνώριζε το αλφάβητο ήδη από την πρώτη τάξη. Ωστόσο έπρεπε να 
καταβληθεί προσπάθεια προκειµένου να περάσει από το απλό σχεδίασµα των 
γραµµάτων, στη γραφή των συµβόλων µε συγκεκριµένο σχήµα, µορφή και µέγεθος. Για 
την εκµάθηση του σωστού τρόπου γραφής δουλεύτηκαν φύλλα επεξεργασίας µε τα οποία 
ο µαθητής µπορούσε να οπτικοποιήσει το σύµβολο και να αντιληφθεί τη γραφή του ως 
διαδικασία σύνθεσης επιµέρους σταδίων. Επειδή στον αυτισµό υπάρχει δυσκολία στην 
παρακολούθηση προφορικών οδηγιών, τα φύλλα εργασίας κατασκευάστηκαν µε τέτοιο 
τρόπο ώστε ο µαθητής να καθοδηγείται από την εικόνα. Στην εικόνα του παραρτήµατος 
βλέπουµε ένα φύλλο επεξεργασίας που χρησιµοποιήθηκε για την εκµάθηση του 
γράµµατος ρο. Στο φύλλο αυτό ο µαθητής πρέπει να συµπληρώσει να κοµµάτια του 
γράµµατος που λείπουν. Στο τέλος φτάνει να σχηµατίσει το γράµµα ολόκληρο. 
Παράλληλα εξοικειώνεται οπτικά και λειτουργικά µε την ιδέα ότι το ρο είναι ένας 
κύκλος µε ουρίτσα. 

∆εύτερο στάδιο 

Στο δεύτερο στάδιο του προγράµµατος έχουµε την δηµιουργία του πρώτου οπτικού 
λεξιλογίου. Στο στάδιο αυτό χρησιµοποιήθηκαν τετράδια ανάγνωσης και γραφής, 
φυλλάδια και καρτέλες.  

Για τη δηµιουργία του πρώτου οπτικού λεξιλογίου του µαθητή, κατασκευάστηκαν: 
 

• τετράδια ανάγνωσης δισύλλαβων και τρισύλλαβων λέξεων µε εικόνες. 
(παράρτηµα, εικ.2-6)  
Οι λέξεις στα τετράδια αυτά είναι τυπωµένες ώστε να λειτουργούν διαδραστικά. Στη 

µπροστά σελίδα εµφανίζεται η λέξη µόνη της, ενώ όταν ανοίξει το πρώτο αυτό επίπεδο, 
φαίνεται η λέξη γραµµένη κάτω από την εικόνα της. Με τον τρόπο αυτό ο µαθητής 
µαθαίνει ολιστικά. Η διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται να συνεχιστεί επ άπειρον, σε όλες 



τις λέξεις που πρόκειται να µάθει ο µαθητής. Τα δύο αυτά τετράδια είναι αρκετά για να 
κατανοήσει ο µαθητής ότι η κάθε λέξη (η οποία για τον αυτιστικό µαθητή είναι µία 
εικόνα) αντιπροσωπεύει µια εικόνα του πραγµατικού κόσµου. 
• τετράδια γραφής των παραπάνω δισύλλαβων και τρισύλλαβων λέξεων µε τη 

χρήση καρτελών συλλαβών. (παράρτηµα, εικ.7,8) 
Παράλληλα µε τα τετράδια ανάγνωσης δουλεύτηκαν και τα τετράδια γραφής των 

ίδιων λέξεων. Εδώ ο µαθητής πρέπει να συναρµολογήσει τη λέξη και µετά να την 
αντιγράψει από κάτω µε µαρκαδόρο. Έτσι εξοικειώνεται µε την ιδέα ότι οι λέξεις 
συντίθενται από συλλαβές µε έναν τρόπο που του είναι απόλυτα οικείος από το παιχνίδι 
του παζλ. 

 
• φύλλα δραστηριοτήτων για την εξάσκηση στη αντιγραφή και αργότερα τη γραφή 

των παραπάνω λέξεων. (παράρτηµα, εικ.9)  
∆ίπλα στις εικόνες ο µαθητής πρέπει να γράψει τις αντίστοιχες λέξεις. Αυτό θα το 

κάνει στην αρχή αντιγράφοντας από το τετράδιο ανάγνωσης αφού πρώτα βρει τη σωστή 
λέξη, αργότερα θα τη γράψει χωρίς καθόλου βοήθεια 

 
• καρτέλες µε εικόνες και τις αντίστοιχες λέξεις τους για δραστηριότητες ταύτισης, 

αντιστοίχισης και εξάσκησης στην επικοινωνία και το λόγο. (παράρτηµα, εικ.10) 
Χρησιµοποιείται ως παιχνίδι αντιστοίχισης µε κάρτες, το οποίο παίζεται µε πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. Εξυπηρετεί τόσο στην εµπέδωση της διαδικασίας ταύτισης 
εικόνας- λέξης, όσο και στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση (π.χ. βάλε το καρότο, ή 
δώσε, πάρε το καρότο, κτλ).  

 
Όλα τα υλικά του δεύτερου σταδίου αυτού δουλεύτηκαν εναλλάξ και όχι µε τη σειρά 

που παρουσιάζονται εδώ. Π.χ. Ο µαθητής ήρθε αρχικά σε επαφή µε µία δισύλλαβη λέξη, 
ας πούµε τη λέξη µήλο. Τη λέξη αυτή τη διάβασε στο τετράδιο ανάγνωσης, τη 
συναρµολόγησε στο τετράδιο γραφής, την αντέγραψε, την ξεχώρισε ανάµεσα σε δυο 
λέξεις, την αντιστοίχησε µε την εικόνα της, ζωγράφισε ένα µήλο, ξαναέγραψε κτλ. Η 
διαδικασία για τη λέξη µήλο επαναλαµβάνεται αρκετές φορές µέχρις ότου ο µαθητή να 
ανταποκρίνεται σωστά σε κάθε σχετική δραστηριότητα. Τότε µπαίνει στη διαδικασία 
επεξεργασίας και η δεύτερη δισύλλαβη λέξη. Ο µαθητής τώρα δουλεύει µε δύο λέξεις, 
στη συνέχεια µε τρεις και ούτω καθεξής.   

Όταν ο µαθητής κατέκτησε τις 40 πρώτες λέξεις, η διαδικασία της ανάγνωσης άρχισε 
αναγκαστικά να µεταβαίνει από το λογογραφικό στάδιο στο αλφαβητικό. Άρχισε δηλαδή 
ο µαθητής, αντί να αναγνωρίζει ολικά τη λέξη ανακαλώντας την από το οπτικό λεξικό 
του να προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι εστιάζοντας στις συλλαβές τις. Αυτό είναι, 
λογικό γιατί ήδη ο αριθµός των λέξεων ήταν αρκετά µεγάλος και επειδή πολλές από τις 
λέξεις είχαν κοινά στοιχεία, δηλαδή ίδιες ή παρόµοιες συλλαβές. Η µετάβαση αυτή ήταν 
καθοριστικής σηµασίας για την διεύρυνση του λεξιλογίου του µαθητή. Αφού λοιπόν είχε 
αρχίσει να κατακτά σιγά-σιγά την αλφαβητική ανάγνωση, µπορούσε πλέον να ασχοληθεί 
και µε άλλες λίστες λέξεων που εµπλούτισαν σταδιακά το λεξιλόγιό του (παραρτηµα εικ. 
11-14).   

Αυτό το νέο βήµα οδήγησε ακόµη πιο κοντά στο σχηµατισµό φράσεων. Στις 
δραστηριότητες του παραρτήµατος (15-17) γίνεται επεξεργασία φράσης µε συνδυασµούς 
επιθέτου  και ουσιαστικού, αντιστοιχίζοντας ή γράφοντας. Στην πρώτη ο µαθητής πρέπει 
να τοποθετήσει την κάρτα που περιγράφεται από τη φράση, ενώ στη δεύτερη να γράψει 
τη σωστή φράση, περιγράφοντας αυτό που βλέπει στην εικόνα. 

 



 
 

Τρίτο στάδιο 

Στο τρίτο στάδιο του προγράµµατος ο µαθητής εξασκείται στην ανάλυση και την 
σύνθεση προτάσεων. Επαναλαµβάνεται η ίδια µεθοδολογία εργασίας που 
χρησιµοποιήθηκε για την εκµάθηση των βασικών λέξεων.  

Για τη σύνθεση των λέξεων στην κατασκευή προτάσεων σχεδιάστηκαν: 
• βιβλία εικόνων µε προτάσεις, βιβλία συναρµολόγησης των προτάσεων µε καρτέλες-

λέξεις και τα αντίστοιχα φύλλα επεξεργασίας. (παράρτηµα, εικ.18-20) 
 
• βιβλία δραστηριοτήτων µε ερωτήσεις τις οποίες επεξεργάζεται ο µαθητής είτε 

απαντώντας σε ερωτήσεις, είτε τοποθετώντας καρτέλες.  
Στο παράρτηµα (εικ 21,22) βλέπουµε ένα βιβλίο µε προτάσεις και κάτω το 

αντίστοιχο φύλλο επεξεργασίας. Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει 12 περιγραφικές 
προτάσεις, για 12 διαφορετικά πρόσωπα που κάτι κάνουν ή κάτι φορούν ή κάτι κρατούν. 
Ο µαθητής θα πρέπει να ξεφυλλίσει το βιβλίο, να διαβάσει τις προτάσεις, να βρει σε ποιο 
σηµείο αναφέρεται η ερώτηση, π.χ. η ερώτηση για τη χελώνα ή για το Μιχάλης και να 
δώσει τη σωστή απάντηση. Με τον τρόπο αυτό, αναγκάζεται  ο µαθητής να αναπτύξει 
πολυεπίπεδη µέθοδο εργασίας.  

Κάθε δραστηριότητα από µόνη της είναι για τον αυτιστικό µαθητή απλώς και µόνο 
µία µηχανιστική διαδικασία που τη µαθαίνει και την εκτελεί ύστερα αυτόµατα. Η 
πληθώρα και ποικιλοµορφία των διδακτικών µέσων και µεθόδων είναι αναγκαία για να 
µπορέσει ο µαθητής να προχωρήσει στη γενίκευση και να αξιοποιήσει την γνώση πλέον 
ως µέθοδο επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκε µια σειρά βιβλίων µε 
διάφορες δραστηριότητες. Περιλαµβάνουν γραπτή οδηγία µε µονή ή διπλή εντολή. Π.χ. 
βάλε τα µαύρα µάτια ή πρώτα βάλε τα πορτοκαλί µαλλιά και µετά βάλε την πράσινη 
µύτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην αρχή ο µαθητής δεν µπορούσε να εκτελέσει τις 
διπλές εντολές. Για το λόγο αυτό για κάποιο διάστηµα τοποθετήθηκε πρόσθετη κάρτα 
που κάλυπτε το δεύτερο µέρος της εντολής και ο µαθητής το αποκάλυπτε αφού πρώτα 
εκτελούσε το πρώτο µέρος. Τα θέµατα των βιβλίων αφορούν, τη τοποθέτηση σχηµάτων  
στη σωστή θέση (εικ.23), τη συναρµολόγηση επιµέρους στοιχείων σπιτιού (εικ.24) και τη 
συναρµολόγηση χαρακτηριστικών προσώπου (εικ.25). Στο παράρτηµα (εικ.26,27) 
υπάρχουν ορισµένα φύλλα εργασίας όπου και πάλι ο µαθητής πρέπει να εκτελέσει 
γραπτές οδηγίες, απλές ή πιο σύνθετες. 
 

Τέταρτο στάδιο 

Στο τέταρτο και τελικό στάδιο του προγράµµατος ο µαθητής άρχισε να εργάζεται µε 
πιο σύνθετο γραπτό λόγο. Στο στάδιο αυτό καλείται να διαβάσει µικρά κείµενα, να τα 
κατανοήσει και να τα αναλύσει. 

Εδώ βλέπουµε τέσσερα βιβλίά ανάγνωσης (για τις τέσσερις εποχές του χρόνου), 
καθώς και ένα αντιπροσωπευτικό φύλλο εργασίας.  

Για τη σύνθεση προτάσεων στην δόµηση ενός κειµένου, κατασκευάστηκαν: 
• βιβλία και φάκελοι που πραγµατεύονται θεµατικές ενότητες (π.χ. τις τέσσερίς 

εποχές) (παράρτηµα, εικ.28,29) 
• εποχικά θέµατα (π.χ. Χριστούγεννα) (παράρτηµα, εικ.30) 
• κοινωνικές ιστορίες µε τους αποδεκτούς τρόπους συµπεριφοράς σε διάφορες 

περιστάσεις (πχ. Τι κάνω στο σχολείο, στο δρόµο) ή µε λειτουργικές ρουτίνες του 



µαθητή. (παράρτηµα, εικ.31,32). Η συγκεκριµένη θεµατολογία πέρα από τον 
γνωστικό της ρόλο, εξυπηρετεί και σκοπούς που σχετίζονται µε στην εµπέδωση 
κανόνων και διαδικασιών, κάτι που είναι απαραίτητο για το αυτιστικό παιδί. 
Ο µαθητής διαβάζει, αντιγράφει και ζωγραφίζει, αποκτώντας έτσι µία εξοικείωση µε 

το κείµενο. Μετά από αυτό το πρώτο επίπεδο εξάσκησης, αρχίζει να αντλεί πληροφορίες 
από το κείµενο και να απαντάει σε σχετικές ερωτήσεις.  

 
• καρτέλα µε πληροφορίες που αφορούν ατοµικά στοιχεία του µαθητή και της 

οικογένειάς του (όπως ονόµατα, προτιµήσεις, συνήθειες, δραστηριότητες µε τα 
υπόλοιπα µέλη κτλ) και αντίστοιχα φύλλα δραστηριοτήτων. (παράρτηµα, εικ.33-35) 
Η καρτέλα αυτή δουλεύτηκε σε στάδια που περιλαµβόυν ανάγνωση, αντιγραφή, 

συµπλήρωση κενών, απάντηση σε ερωτήσεις και τέλος γραφή ολόκληρου του κειµένου 
(παράρτηµα, εικ.36). Έτσι προέκυψε η πρώτη έκθεση του ∆ηµήτρη, που δεν είναι τίποτα 
άλλο από την καταγραφή κάποιων προσωπικών στοιχείων από αυτά που είχε 
επεξεργαστεί µέσω της καρτέλας. 
 
• βιβλία δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν κείµενα και εικόνες και αντίστοιχα 

φύλλα δραστηριοτήτων µε ερωτήσεις, αντιστοιχίσεις, ή συµπλήρωση κενών. 
(παράρτηµα, εικ.37-40)  
Για την εξοικείωση µε τον σύνθετο λόγο χρησιµοποιήθηκαν βιβλία µε θέµα την 

περιγραφή γνωστών αντικειµένων και των επιµέρους στοιχείων από τα οποία 
συντίθενται. Στην εικόνα 39 του παραρτήµατος γράφει: «Το σπίτι έχει σκεπή, δύο 
παράθυρα, πόρτα µε χερούλι και καµινάδα». Το φύλλο επεξεργασίας κάτω ζητάει από το 
µαθητή να περιγράψει αυτό ακριβώς του βλέπει, όπως είναι στο κείµενο. Η 
δραστηριότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά προετοιµασία του µαθητή, για το αµέσως 
επόµενο στάδιο, την περιγραφή πραγµατικών αντικειµένων π.χ. «Τι έχει µέσα η τσάντα 
σου;» Ή  «τι ρούχα φοράς;»  

 
• φύλλα δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν ερωτήσεις και αντιστοιχίσεις µε βάση 

κείµενο χωρίς εικόνα (παράρτηµα, εικ.41) 
Αυξάνοντας ακόµη περισσότερο τη δυσκολία, δίνουµε στο µαθητή να επεξεργαστεί  

µικρά κείµενα τα οποία όµως δεν περιλαµβάνουν εικόνες ή ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή 
οδηγίες για την κατασκευή εικόνας. Στην εικόνα 42 του παραρτήµατος,  ο µαθητής 
ζωγράφισε και έβαψε µε βάση τις οδηγίες. Οι οδηγίες ήταν σύνθετες, για τι λόγο αυτό κι 
έγινε υπόδειξη στο µαθητή να διαγράφει καθετί που εκτελεί. Στη συνέχεια µε βάση  τη 
ζωγραφιά του, απάντησε σε γραπτές ερωτήσεις (εικ.43). 

Καθώς ολοκληρωνόταν το τέταρτο στάδιο του προγράµµατος, ο µαθητής άρχισε να 
βρίσκεται αντιµέτωπος µε ερωτήµατα ανοιχτού τύπου, ερωτήµατα δηλαδή που η 
απάντησή τους δεν είναι συγκεκριµένη. Π.χ. «τι έχει η τάξη;», ή «τι έχει µέσα η τσάντα 
σου» ή τι θέλεις να κάνεις τώρα. Στην εικόνα 44 του παραρτήµατος βλέπουµε µία 
ζωγραφιά του ∆ηµήτρη που είναι απάντηση στο ερώτηµα «τι θα ζωγραφίσεις;». Η 
ανταπόκριση του ∆ηµήτρη σε τέτοια ερωτήµατα δεν σηµαίνει ότι έχει την δυνατότητα να 
λαµβάνει πρωτοβουλίες. Είναι όµως ένα βασικό πρώτο βήµα στην πορεία για την 
σταδιακή υπέρβαση του µηχανιστικού τρόπου λειτουργίας, στον βαθµό βέβαια που κάτι 
τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί.  
 
 



 
 
Ο ∆ηµήτρης σήµερα 
 

Ο ∆ηµήτρης σήµερα είναι  δεκατρία χρονών και τελειώνει την έκτη τάξη. Όλα τα 
χρόνια της φοίτησής του στο δηµοτικό σχολείο, παρακολουθούσε σε καθηµερινή βάση 
δύο ώρες στο τµήµα ένταξης και δύο ώρες στην κανονική τάξη, µε λειτουργική ένταξη19, 
εκτελώντας το δικό του σύστηµα εργασίας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο 
σχολείο σηµείωσε πρόοδο σε διάφορους τοµείς20.  

Ο ∆ηµήτρης συνεχίζει να υστερεί στον τοµέα της επικοινωνίας, ιδίως µάλιστα στην 
αυθόρµητη επικοινωνία. Αποτυγχάνει να αρχίσει συζητήσεις µε συνοµήλικους ή 
ενήλικες. ∆υσκολεύεται ιδιαίτερα να πάρει πρωτοβουλία στην επικοινωνία ακόµη και για 
να εξυπηρετήσει κάποια ανάγκη του, ή για να διευθετήσει κάποια γνωστική σύγκρουση ή 
σύγκρουση επιθυµιών (π.χ. όταν του υπαγορεύεται κείµενο µε κάποιο εµφανές λάθος, ή 
όταν του δίνεται η εντολή να γράψει ενώ το µολύβι έχει σπασµένη µύτη, ή όταν θέλει να 
βγει στην αυλή επειδή χτύπησε το κουδούνι, αλλά η πόρτα είναι κλειδωµένη). 

Ωστόσο, έχει επιτύχει σηµαντική βελτίωση και µπορεί να χειρίζεται τον λόγο. 
Παρόλο που στην επικοινωνία του χρησιµοποιεί πολύ περιορισµένο λεξιλόγιο, το οπτικό 
του λεξικό είναι εµπλουτισµένο µε µεγάλη ποικιλία λέξεων, τις οποίες µπορεί είτε να 
υποδεικνύει σε εικόνες είτε να κατονοµάζει όταν του ζητιέται, είτε ακόµη και να τις 
γράφει. Μπορεί να εκτελεί απλές προφορικές εντολές, να απαντάει σε διάφορες 
ερωτήσεις προσωπικού τύπου (π.χ. µπορεί να λέει το όνοµά του, την ηλικία του, ονόµατα 
της οικογένειάς του κτλ), ή ερωτήσεις που αφορούν τη ρουτίνα του (π.χ. τι πρέπει να 
κάνω τώρα; ή που πρέπει να πάω τώρα;), ή ακόµη σε ερωτήσεις που αφορούν το χρόνο 
(π.χ. µπορεί να πει την µέρα, τον µήνα και την εποχή που βρισκόµαστε, ή να πει την 
ώρα). Κατανοεί καλύτερα τη γλώσσα και τα συµφραζόµενα του λόγου.  

Βελτίωση επίσης, παρατηρείται και στη µη λεκτική επικοινωνία, καθώς µπορεί να 
αντλεί πληροφορίες από χειρονοµίες και εκφράσεις προσώπου και να προσαρµόζει την 
συµπεριφορά του σύµφωνα µε αυτές, (π.χ. µε ένα βλέµµα του δασκάλου, να συνεχίζει τη 
δουλειά του, ή µε ένα νεύµα του χεριού να έρχεται κοντά). Η επανάληψη στερεοτυπικά 
λέξεων ή φράσεων (ηχολαλία) έχει περιοριστεί.  

Ως προς τον τοµέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης υπάρχει επίσης αισθητή πρόοδος. 
Ο ∆ηµήτρης, βέβαια, ήδη από τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού γνώριζε τα ονόµατα των 
συµµαθητών του και µπορούσε να τους αναγνωρίζει. Ωστόσο, τώρα πια είναι σε θέση να 
δέχεται από αυτούς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει, να συµµετέχει σε απλά παιχνίδια 
κυρίως µε τη µπάλα, να περπατάει µαζί τους στην αυλή ή στους σχολικούς περιπάτους, 
και να ανταποκρίνεται σε εντολές, όπως π.χ. πιάσε την µπάλα, δώσε µου το στυλό, πάµε 
στην τάξη. Ακόµη δείχνει στο πρόσωπό του χαρά όταν ο δάσκαλος ή οι συµµαθητές του 
τον επαινούν για κάτι που πέτυχε, ή συχνά παίρνει σκανδαλιάρικο ύφος όταν κάποιος τον 
µαλώνει για κάποια παράβαση κανόνα. Ακολουθεί µε ευκολία το ηµερήσιο σχολικό 
πρόγραµµα και µπορεί να εφαρµόζει µε επιτυχία το σύστηµα εργασίας του, ιδιαίτερα 
όταν υπάρχει σαφής και οριοθετηµένη δοµή λειτουγίας. Επίσης παρουσιάζει πρόοδο στη 
διάρκεια της βλεµµατικής του επαφής, (π.χ. όταν χαιρετάει κάποιον ή όταν κάποιος 
φωνάζει το όνοµά του) και στη µίµηση κινήσεων (π.χ. στα παιχνίδια µε τα χέρια).  

Μεγάλη ανεκτικότητα παρουσιάζει και στις ξαφνικές αλλαγές διαµόρφωσης του 
χώρου ή των προσώπων ή των δραστηριοτήτων του (π.χ. στην αλλαγή της θέσης των 

                                                 
19 Ζωνιου-Σιδέρη (1998). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους:µια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της 
ένταξης. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
20 Εκτός από το πρόγραµµα ανάγνωσης και γραφής που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία, εφαρµόστηκε 
και αντίστοιχο πρόγραµµα που αφορούσε τις προµαθηµατικές έννοιες και την αριθµητική 



πραγµάτων ή των προσώπων, ακόµη και της δικής του µέσα στην τάξη, στο σβήσιµο των 
φώτων ή στη θέα της ανοιχτής πόρτας, στην αλλαγή του διδακτικού αντικειµένου). 
Υπάρχει σαφής περιορισµός των στερεοτυπικών κινήσεων των χεριών και του σώµατος, 
και της άρνησης για συµµετοχικό παιχνίδι. Εξακολουθεί να δυσκολεύεται στο συµβολικό 
παιχνίδι, όµως σε οµαδικές συναντήσεις εντός του τµήµατος ένταξης, µπορεί να 
παραµένει ήρεµος, να περιµένει υποµονετικά τη σειρά του και συχνά να αντιδρά µε 
θετικά συναισθήµατα, γέλιο και χαρούµενα επιφωνήµατα, στην αλληλεπίδραση µε τα 
άλλα παιδιά, ακόµη και στη σωµατική επαφή.  

Η πιο εντυπωσιακή όµως πρόοδος του ∆ηµήτρη είναι στο γνωστικό τοµέα. Μία από 
τις σηµαντικότερες κατακτήσεις του είναι η συνειδητοποίηση ότι ο γραπτός λόγος 
µεταφέρει πληροφορίες. Έτσι, είναι πλέον σε θέση: 

• να διαβάζει λέξεις και να τις αντιστοιχεί µε εικόνες,  
• να κατονοµάζει προϊόντα διαβάζοντας τις ετικέτες τους,  
• να διαβάζει προτάσεις που περιγράφουν εικόνες και να συµπληρώνει σε φύλλα 

εργασίας τις πληροφορίες που λείπουν,  
• να διαβάζει οδηγίες, και να εκτελεί δραστηριότητες, 
• να διαβάζει διάφορους τύπους κειµένων, χειρόγραφα ή τυπωµένα 
• να διαβάζει απλά κείµενα µε ή χωρίς εικόνες, και να αναζητά σε αυτά 

πληροφορίες ώστε να απαντήσει προφορικά ή γραπτά σε ερωτήσεις,  
• να διαβάζει µικρά κείµενα µε κανόνες συµπεριφοράς και να προσαρµόζει τη 

συµπεριφορά του  
• να διαβάζει µικρές εικονογραφηµένες ιστορίες και να απαντάει σε ερωτήσεις. 

Ως προς το θέµα της γραφής, ο ∆ηµήτρης µπορεί: 
• να σχηµατίζει λέξεις µε καρτέλες συλλαβών  
• να αντιγράφει ή να γράφει λέξεις µέσα σε πλαίσιο ή προκαθορισµένη γραµµή 
• να γράφει το ονοµατεπώνυµό του  
• να γράφει λέξεις που αναπαριστούν αντικείµενα ή εικόνες 
• να γράφει τις µέρες, τους µήνες, τις εποχές 
• να γράφει την ηµεροµηνία στον πίνακα της τάξης 
• να κατασκευάζει λίστες λέξεων από αντικείµενα που περιέχονται κάπου, π.χ. στο 

κουτί, στην τσάντα ή στην τάξη 
• να γράφει φράσεις δύο ή τριών λέξεων που αναπαριστούν εικόνες  
• να βάζει στη σειρά καρτέλες µε λέξεις και να σχηµατίζει απλές προτάσεις κάτω 

από εικόνες 
• να απαντάει γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία 
• να απαντάει γραπτά σε ερωτήσεις που βασίζονται σε κείµενα µε ή χωρίς εικόνες 
• να γράφει κείµενο (ορθογραφία) που του υπαγορεύει ο δάσκαλος 

 
Σκέψεις και προβληµατισµοί  
 

Το αναπτυγµένο γνωστικό επίπεδο του ∆ηµήτρη καθώς και οι δυνατότητές του, θα 
µπορούσαν να δηµιουργήσουν προσδοκίες για ένα καλύτερο και πιο ανεπτυγµένο 
επίπεδο γλωσσικής επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Παρόλο που κατέχει 
τους µηχανισµούς της επικοινωνίας δεν επιλέγει να τους χρησιµοποιεί, αφήνοντας τον 
εαυτό του εκτός σχέσης µε το κοινωνικό περιβάλλον. Προφανώς η δυσκολία αυτή 
σχετίζεται άµεσα µε την αυτιστική διαταραχή, ωστόσο ίσως θα έπρεπε να γίνουν πιο 
συστηµατικά στοχευµένες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση.  

∆υστυχώς, ο χρόνος και η δυνατότητα που δίνει το τµήµα ένταξης, λόγω του πλήθους 
των µαθητών και της µεγάλης ποικιλίας των ειδικών δυσκολιών τους, δεν επιτρέπει 



µεγάλη ευελιξία στον τοµέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η συνεργασία, το παιχνίδι 
και οι διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των µαθητών του τµήµατος ένταξης, συχνά 
παραγκωνίζονταν προκειµένου να δουλευτούν οι δυσκολίες µάθησης. Ίσως µια πρώτη 
προσπάθεια στον τοµέα αυτό, θα µπορούσε να γίνει µε την χορήγηση παράλληλης 
στήριξης σε ολόκληρη τη διάρκεια της φοίτησης του µαθητή στο σχολείο, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των ευκαιριών συνύπαρξης που 
παρουσιάζονται µέσα στις κανονικές τάξεις.  

Το πιθανότερο πάντως είναι ότι η πρόοδος του ∆ηµήτρη θα ήταν γενικευµένη σε 
περισσότερους τοµείς ανάπτυξης, αν υπήρχε από τη µία πλευρά η δυνατότητα 
συνεργασίας του τµήµατος ένταξης µε πρόσθετο εξειδικευµένο προσωπικό, όπως 
ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοπεδικό και ειδικευµένο δάσκαλο φυσικής αγωγής 
σε συστηµατική βάση, καθώς και από την άλλη µεγαλύτερη ποικιλία υλικοτεχνικών 
υποδοµών. 
 

 
Ευχαριστίες 
 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον µαθητή µου, το ∆ηµήτρη, γιατί µε 
την ευκαιρία που µου έδωσε να δουλέψω µαζί του, µου επίστρεψε να ξεκλειδώσω µερικά 
από τα κρυµµένα µυστικά του, προσφέροντάς µου τη µοναδική ευκαιρία να εντρυφήσω 
στη µαγεία του κόσµου του, να κατανοήσω την ιδιαίτερη λογική του και να θαυµάσω τον 
απίστευτα οργανωµένο και αυστηρά δοµηµένο και πειθαρχηµένο τρόπο σκέψης του.  

Ευχαριστίες οφείλω στους γονείς του ∆ηµήτρη για την εξαιρετική συνεργασία, στη 
Ματίνα, εκπαιδεύτρια στο αυτισµό, για τις πολύτιµες συµβουλές της και στους 
συναδέλφους µου για την ενθάρρυνσή τους. 
 
 



Παράρτηµα: 
 
Πρώτο στάδιο του προγράµµατος 
 

Τέτοια φύλλα εργασίας δόθηκαν στο µαθητή προκειµένου να βελτιωθούν ορισµένα 
από τα γράµµατά του.  
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∆εύτερο στάδιο του προγράµµατος 

Τετράδια ανάγνωσης 

 

Εικόνα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 

 
 

Εικόνα 4 

 



 

Εικόνα 5 

 
 

Εικόνα 6 

 



Τετράδια γραφής 

Εικόνα 7 

 
  
 

 

Εικόνα 8 

 



Φύλλο γραφής των λέξεων. 

Εικόνα 9 

  
  
  

  
 
 
Καρτέλες αντιστοίχισης 

Εικόνα 10 



Άλλες λίστες λέξεων 

Εικόνα 11 

 

 

Εικόνα 12 

 
 



Εικόνα 13 

 

Εικόνα 14 

 



Επεξεργασία φράσης 

Εικόνα 15 

 

 Εικόνα 16 

 



Εικόνα 17 

 



Τρίτο στάδιο του προγράµµατος 

Στο στάδιο της ανάλυσης και σύνθεσης προτάσεων, περάσαµε όταν ο ∆ηµήτρης είχε 
ήδη κατακτήσει το αλφαβητικό επίπεδο ανάλυσης των λέξεων.  
 

Εικόνα 18 

 
Εικόνα 19 

 
 
Εικόνα 20 

 



 

Εικόνα 21 

 
Εικόνα 22 

Ποιος κρατάει µια χελώνα; __   _____________ 
Τι κρατάει ο Μιχάλης; _____   ____________ 
 

∆ραστηριότητες µε εντολές 

Εικόνα 23 



 

Εικόνα 24 

 

 

Εικόνα 25 

  



 

 

Εικόνα 26 

 

 

Εικόνα 27 

 



Τέταρτο στάδιο του προγράµµατος 

Κατασκευάστηκαν διάφορα κείµενα τα οποία να έχουν νόηµα και ενδιαφέρον για το 
µαθητή, τα οποία να του ανοίγουν ένα παράθυρο στο περιβάλλον και τη ζωή.  

 
Οι τέσσερις εποχές21 
 
Εικόνα 28 

 

                                                 
21 Κάποιες από τις ζωγραφιές που χρησιµοποιήθηκαν είναι αντιγραφή από τα βιβλία 

των εποχών της Ευγενίας Φακίνου, οι οποίες όµως προσαρµόστηκαν κατάλληλα. 
 



Εικόνα 29 

 
Τα Χριστούγεννα  

Εικόνα 30 

 



Λειτουργικές ρουτίνες στο σχολείο 

Εικόνα 31 

 
Εικόνα 32 

 



Η καρτέλα µε πληροφορίες που αφορούν προσωπικά στοιχεία και προτιµήσεις  
 

Εικόνα 33 

 
 



 

 

 

Εικόνα 34 

 
 



Εικόνα 35 

 



Παραγωγή κειµένου 

 

 

 

Εικόνα 36 

 

 



Μελετώντας διάφορα θέµατα που αφορούν τον άνθρωπο, τη φύση και τον τεχνικό πολιτισµό και 
αντίστοιχα φύλλα επεξεργασίας. 

Εικόνα 37 

 
 
 
 

Εικόνα 38 

 

Τι έχει ο άνθρωπος;  

 

_Ο_   α_____________     έ_____  κ_________,  

λ__________,   σ_______, χ__________   κ____   

π________. 

 

 
 



 

 

Εικόνα 39 

 
 
 
 

Εικόνα 40 

 

Τι έχει το σπίτι;  

 

_Το_   σπ_________     έ_____  σκ_________,  

δ____   π___________, π_______   κ____   

κ______________. 

 



 
 

Κείµενο χωρίς εικόνες µε ερωτήσεις που στοχεύει στην κατανόηση της ανάγνωσης. 
 

Εικόνα 41 

 
Τα παιδιά παίζουν κρυφτό. Η Μαρία κρύφτηκε πίσω 
από το δέντρο. Ο Γιώργος κρύφτηκε κάτω από το 
τραπέζι. Η Κατερίνα κρύφτηκε πίσω από το 
αυτοκίνητο. 
 
 
Γράφω: 
 
Τι παίζουν τα παιδιά;    __________ 
 
Που κρύφτηκε η Μαρία;  ______  ____  __  ________ 
 
Που κρύφτηκε η Κατερίνα;  ______  ____  __  
___________ 
 
Που κρύφτηκε ο Γιώργος;   ______  ____  __  
__________ 
 
Ενώνω το σωστό: 

ο Γιώργος πίσω από το 
αυτοκίνητο 

  
η Κατερίνα πίσω από το 

δέντρο 
  
η Μαρία 

 

κάτω από το 
τραπέζι 

 



Εικόνα 42 

 
Εικόνα 43 

 



 

Εικόνα 44 
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