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Πεπίληψη 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ εθαξκνγή νθηψ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηάμε Δ΄ 

δεκνηηθνχ, φπνπ θνηηά καζεηήο κε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή. Ο Υάξεο δελ 

είρε ηδηαίηεξα γλσζηηθά πξνβιήκαηα, αιιά παξνπζίαδε αδπλακία ζην θνηλσληθφ θαη 

επηθνηλσληαθφ επίπεδν. θνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα άηνκα κε απηηζκφ, ηα νπνία έρνπλ 

αμηνινγεζεί εθηελψο θαη κε αμηφπηζηα θξηηήξηα, είλαη απηά πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο 

ηεο Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο. ηελ παξέκβαζε αμηνπνηήζεθε ε 

παπέμβαζη με διαμεζολάβηζη από ζςνομήλικο θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλληλοδιδαζκαλία 

(peer-tutoring), βάζεη ηεο νπνίαο νη ζπλνκήιηθνη αλαιακβάλνπλ ξφιν εθπαηδεπηηθνχ 

θαη βνεζνχλ παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο 

πνπ ηίζεληαη ζηηο παξεκβάζεηο. Ο Υάξεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα 

ζεκείσζε πξφνδν ζηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ησλ εθθξάζεσλ θαη ησλ 

θηλήζεσλ/ζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ε ηειηθή 

αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πεξηείρε δείγκαηα κεραληζηηθνχ ραξαθηήξα. 

Δπνκέλσο, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο πξνηείλεηαη ε 

πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή. 

 

Διζαγωγή 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θαη φρη κφλν, 

κηα ζηξνθή ηεο εηδηθήο αγσγήο, ε νπνία θιίλεη πξνο κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ζπλεθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Γεσξγηάδε θ.ά., 

2007: 1241). Ζ κεγάιε αχμεζε ιεηηνπξγίαο ηάμεσλ ζπλεθπαίδεπζεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ Αγγιία θαη ηελ Ακεξηθή
1
 απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄90 είλαη γεγνλφο 

(Υξηζηνδνπινπνχινπ, 2007: 50-53).  

ηελ Διιάδα «η ένηαξη θεζμοθεηήθηκε με ηο νόμο 1566/1985 «πεπί γενικήρ 

εκπαίδεςζηρ» (Εψληνπ-ηδέξε, 2004:35). Ο λφκνο 2817/2000 εκπινπηίδεη ην ειιεληθφ 

                                                           
1
 Η λειτουργία τάξεων ςυνεκπαίδευςθσ ςτθν Αμερικι υποςτθρίηεται από ζνα νομοκετικό πλαίςιο, το 

IDEA (Individuals with Disabilities Education Act), το οποίο αποτελεί μια ρφκμιςθ που ενιςχφει και 
προωκεί το κεςμό τθσ ςυνεκπαίδευςθσ, γιατί παρζχει ζγκαιρθ παρζμβαςθ ςτα παιδιά, ανάλογεσ 
υπθρεςίεσ ςτισ οικογζνειζσ τουσ και κακιςτά το εκπαιδευτικό ςφςτθμα υπεφκυνο και υπόλογο για τθ 
ςυμμετοχι και τθν πρόοδο των μακθτών ςτο γενικό πρόγραμμα ςπουδών. Η πρώτθ ςφςταςι του 
πραγματοποιικθκε το 1997. Τροποποιικθκε και βελτιώκθκε πρόςφατα, το 2004 (Wright & Wright, 
2006). 
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λνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν ηείλεη λα αθνινπζήζεη ηελ επξσπατθή πνιηηηθή ζθέςε, 

ζέηνληαο παξάιιεια ηα ζεκέιηα γηα ηε ζπγγξαθή Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

2003; 2011).      

Παξφια απηά, ππάξρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη Harrower 

θαη Dunlap (2001) ηνλίδνπλ πσο, πέξα απφ ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζα πξέπεη ην 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα θξνληίζεη ζε θάζε επίπεδν ηελ θάιπςε βαζηθψλ 

αλαγθψλ, απφ ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη ηελ πξφζβαζε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ 

ζηηο ηάμεηο ζπλεθπαίδεπζεο. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη επαξθείο 

πφξνη θαη ε απαηηνχκελε ππνζηήξημε, γηα λα επηηειέζνπλ νινθιεξσκέλα θαη 

απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπο. Γπζηπρψο, νη παξαπάλσ δνκέο δελ παξέρνληαη πάληα 

ζηα ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία. 

ε κηα πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ελφο παηδηνχ 

κε απηηζκφ ζε ηκήκα Δ΄ δεκνηηθνχ, επηρεηξήζεθε λα εθαξκνζηεί κία παξέκβαζε 

ζχληνκεο δηάξθεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο
2
 «Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο καζεηψλ κε θαη 

ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο», ηεο δηδάζθνπζαο θαζεγήηξηαο Μάξσο Γφηθνπ.     

 

 

Θεωπηηικό πλαίζιο 

 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ γηα ηνλ απηηζκφ. Ζ Εψληνπ-ηδέξε 

(2004:90) παξαπέκπεη ζηελ ηαμηλφκεζε ICD-10/F84 θαη αλαθέξεη φηη ν απηηζκφο 

παξνπζηάδεηαη σο κηα ζνβαξή δηαηαξαρή ζηελ αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα απνηειεί 

κηα ζνβαξή κνξθή Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο (ΓΑΓ).  

ηηο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ζπλήζσο παξαηεξείηαη έθπησζε 

ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: ακνηβαίεο κοινωνικέρ ζςναλλαγέρ, επικοινωνία, γενική 

ζςμπεπιθοπά (π.ρ. εκθάληζε ζηεξεφηππσλ θαη δηαζπαζηηθψλ αληηδξάζεσλ), 

ενδιαθέπονηα, δπαζηηπιόηηηερ» (Γελά, 2002: 15). 

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ν απηηζκφο δελ είλαη κηα κνξθή λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο, κνινλφηη ζπρλά ζπλππάξρνπλ. Δπίζεο δελ είλαη κηα κνξθή γισζζηθήο 

δηαηαξαρήο, κνινλφηη δπζθνιίεο ζηε γιψζζα θαη ζηελ επηθνηλσλία απνηεινχλ 

βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηαηαξαρήο. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη νη 

θαηεμνρήλ δπζιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ είλαη ν επηθνηλσληαθφο θαη ν θνηλσληθφο 

ηνκέαο. «Ζ δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ πνηνηηθή απφθιηζε ηνπ αηφκνπ 

απφ ηελ θαηάιιειε θνηλσληθή θαη επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά, γη’ απηφ ηα άηνκα κε 

απηηζκφ δελ κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, πέξα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξηθνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία, ηε 

                                                           
2
 Το μάκθμα αποτελεί μζροσ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδών για τθν απόκτθςθ 

διπλώματοσ ειδίκευςθσ ςτθν Παιδαγωγικι του τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ τθσ 
Φιλοςοφικισ Σχολισ του ΑΠΘ. Η εργαςία εκπονικθκε ςε ςυνεργαςία με το ςυνάδελφο και 
ςυμφοιτθτι Κωςταντίνο Τςαλίκθ, ο οποίοσ ςχεδίαςε και εφάρμοςε διαφορετικζσ παρεμβάςεισ για 
ζναν μακθτι του με ΔΑΔ ςτα πλαίςια τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ που εργαηόταν ο ίδιοσ.  



ζθέςε θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο» (Βνγηλδξνχθαο & Sherratt, 2005:13). Ζ θιηληθή 

εηθφλα ηνπ απηηζκνχ δελ είλαη νκνηνγελήο. Έηζη θαηαιήγνπκε ζηελ έλλνηα ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (autistic spectrum disorder). 

Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα άηνκα κε απηηζκφ, ηα νπνία έρνπλ αμηνινγεζεί 

εθηελψο θαη κε αμηφπηζηα θξηηήξηα, είλαη απηά πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο 

Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο (Γελά & Γαιάλεο, 2007). Σα 

πξνγξάκκαηα απηά ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ πκπεξηθνξηζκνχ θαη ηνλίδνπλ φηη 

φια ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ θαη λα πξναρζνχλ γλσζηαθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά, αξθεί λα κεζνδεχεηαη ζσζηά ε δηδαζθαιία ηνπο. 

Μία θαηεγνξία δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη ε παπέμβαζη με 

διαμεζολάβηζη από ζςνομήλικο (peer-mediated instruction, PMI). Δδψ νη 

ζπλνκήιηθνη αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζνχλ ηα παηδηά κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη ζε θάζε 

παξέκβαζε. Ζ παξέκβαζε κε δηακεζνιάβεζε απφ ζπλνκήιηθν απνηειεί πξνζέγγηζε 

ε νπνία εθπαηδεχεη ηνπο ζπλνκειίθνπο (ζπκκαζεηέο) λα δξνπλ σο θνξείο ηεο 

παξέκβαζεο (intervention agents) (Chan et al, 2009), εθαξκφδνληαο ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηηο ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο θαη δηεπθνιχλνληαο ηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο. 

Ζ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ παξεκβάζεσλ 

αλέδεημε ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία. ηα ζεηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη (Huang & 

Wheeler, 2006; Chan et al., 2009): 

  

 ην θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν            

 νη επθαηξίεο πνπ έρεη ην παηδί-ζηφρνο λα ιάβεη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε                  

 ε πξνηίκεζε ηνπ παηδηνχ-ζηφρνπ ζην ζπλνκήιηθν σο δάζθαιν          

 νη πξνζαξκνγέο ησλ λνεκάησλ απφ ηα ηππηθά παηδηά ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα αλάπηπμεο (lower developmental levels)                 

 ην αθαδεκατθφ θέξδνο γηα ηα παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε πνπ απνξξέεη 

απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ρξεζηκνπνηψληαο πιήζνο 

ζηξαηεγηθψλ  

 ε γελίθεπζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ δηδάρζεθε ην παηδί-ζηφρνο πέξα απφ ηα 

ζηελά πιαίζηα ηεο παξέκβαζεο, θαζψο απνθηά πξφζβαζε ζε λέα 

πεξηβάιινληα, ιφγσ ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ (π.ρ. επίζθεςε ζην ζπίηη ελφο ζπκκαζεηή ηνπ) 

 ε πξνψζεζε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο 

 

Σα αξλεηηθά ζπλνςίδνληαη (Chan et al., 2009): 

 

 ζηελ αλάδεημε ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΓ ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, θάηη πνπ ελέρεη ην ελδερφκελν ηνπ ζηηγκαηηζκνχ 

 ζηε ιηγφηεξε πηζηφηεηα (fidelity) σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ παξεκβάζεσλ 

απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ζε ζρέζε κε ηνπο εηδηθνχο. 



 ζηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθαινχλ νη αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε έλα 

παηδί κε ΓΑΓ 

                           

 Ζ θαηεγνξία ησλ παξεκβάζεσλ με διαμεζολάβηζη από ζςνομήλικο ρσξίδεηαη 

ζε αξθεηέο ππνθαηεγνξίεο. Οη Zhang θαη Wheeler (2011:64) αλαθέξνπλ ζε άξζξν 

ηνπο ηηο έμη βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο βαζηζκέλνη ζε άξζξν ησλ Utley, Mortweet, θαη 

Greenwood, 1997: 

 

α) παξνρή πξνηχπνπ απφ ζπλνκήιηθν (peer modeling) 

β) εθπαίδεπζε ζπλνκειίθσλ γηα αλάιεςε πξσηνβνπιίαο γηα θνηλσληθή επαθή   

(peer initiation training) 

γ) παξαθνινχζεζε απφ ζπλνκήιηθνπο (peer monitoring) 

δ) δεκηνπξγία δηθηχσλ ππνζηήξημεο απφ ζπλνκειίθνπο (peer networking) 

ε) αιιεινδηδαζθαιία (peer tutoring) 

ζη) παξνρή ζπλεμαξηήζεσλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο (group-oriented 

contingencies) 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ απνηειεί ε 

ζσζηή επηινγή ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ε άξηηα εθπαίδεπζή ηνπο. Κξηηήξηα επηινγήο 

απνηεινχλ νη θαιέο θνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπο, ε αλαπηπγκέλε γισζζηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα θαη ε θαηάιιειε ειηθία. Θα πξέπεη λα είλαη αγαπεηνί απφ ηα παηδηά θαη 

ζπγθεθξηκέλα λα έρνπλ ζεηηθφ ηζηνξηθφ σο πξνο ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπο 

κε ην παηδί κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο. Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο 

νδεγίεο ησλ ελειίθσλ, λα είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε 

ζπλνκήιηθνπο θαη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαηά ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ 

γηα δέθα ιεπηά. Σέινο ζα πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν ζε ηαθηή βάζε (Sperry et 

al, 2010: 257). Γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε παξνρή 

πξνηχπνπ (modeling), νη πξνθνξηθέο νδεγίεο θαη εμεγήζεηο, ην παηρλίδη ξφισλ θαη ε 

ζπδήηεζε κέζα απφ δνκεκέλεο εξσηήζεηο πνπ πξνάγνπλ ην δεηνχκελν ηεο 

παξέκβαζεο (Chan et al., 2009). Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί αθφκα λα παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζπλνκειίθνπ θαη θζίλνπζα ππνζηήξημε. 

Με ηηο παξεκβάζεηο απηέο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζέζεη γλσζηηθνχο, 

επηθνηλσληαθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο. ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφζηεθαλ 

ζην Υάξε ν ζηφρνο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε θαηαλφεζε δειαδή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (Βνγηλδξνχθαο & Sherratt, 2005). 

 

 

Μεθοδολογία 

 

θνπφο ηεο παξέκβαζεο, φπσο αλαθέξζεθε, ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο απφ 

ην Υάξε. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αθνξνχζε ην καζεηή. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

πξαγκάησζή ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ νρηψ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρεπαλ ζηε ζηαδηαθή εμνηθείσζή ηνπ κε ζπλαηζζήκαηα πνπ 



ζπλδένληαη κε επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο θαη ζηελ 

αλαγλψξηζή ηνπο κέζα απφ εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, θηλήζεηο/ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο 

θαη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο.  

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ 

παξαηήξεζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ 

θαη ησλ δηαιεηκκάησλ. ηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ ζπδεηήζεθαλ κε 

άιινπο δχν εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο, πνπ δίδαζθαλ ζην καζεηή θάπνην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο εηδηθήο αγσγήο ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο, ζην νπνίν παξαθνινπζνχζε ν Υάξεο καζήκαηα. Έπεηηα ππήξμε πεξαηηέξσ 

ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο θαη ηε κεηέξα ηνπ Υάξε. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

θαηαγξαθήο ζεκεηψζεσλ παξαηήξεζεο, κε ηελ νπνία ζπγθεληξψζεθαλ ηα ζηνηρεία 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Υάξε, ηα νπνία νδήγεζαλ ηειηθά ζηελ 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζην καζεηή.  

 

Πποθίλ ηος παιδιού 

 

Ο Υάξεο θνηηνχζε ζηελ Δ΄ ηάμε θαη είρε δηάγλσζε απφ ην ΚΔΠΤΘ (2007), ε νπνία 

έθαλε ιφγν γηα «δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη ζπκπεξηθνξάο», γηα «γξαθνθηλεηηθέο 

δπζθνιίεο θαη δηάζπαζε πξνζνρήο πνπ νθείινληαη ζε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή 

Γηαηαξαρή (ΓΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ». Σν πξνθίι ηνπ γηα 

ηηο αθαδεκατθέο, επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπ δηακνξθψζεθε κε 

βάζε ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο δαζθάιαο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ κνπ παξαηεξήζεσλ σο δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο γεληθήο παηδείαο.  

Ο Υάξεο δελ είρε ηδηαίηεξα γλσζηηθά πξνβιήκαηα, αιιά παξνπζίαδε 

αδπλακία ζην θνηλσληθφ θαη επηθνηλσληαθφ επίπεδν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε θαη ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά. Δληζρχζεθε ε 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θεηκέλνπ, θη έηζη ν καζεηήο ήηαλ ζε ζέζε πιένλ λα δηαβάδεη ή 

λα αθνχεη έλα θείκελν θαη λα απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη. Ζ εκθάληζε 

ηνπ γξαπηνχ ηνπ βειηηψζεθε αηζζεηά φπσο θαη ε νξζνγξαθία ηνπ. Καηνλφκαδε 

ζσζηά ηνπο αξηζκνχο, ηνπο έγξαθε ζσζηά, κπεξδεπφηαλ φκσο ζηνπο ηξηςήθηνπο θαη 

ζηνπο ηεηξαςήθηνπο. Αλεβαίλεη αλά 5 θαη 10, φρη αλά 2 θαη 3. Πξφνδν ζεκείσζε θαη 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ, γλψξηδε πιένλ ηνλ κεραληζκφ, αιιά 

δπζθνιεπφηαλ ζηελ επηινγή ηεο ζσζηήο πξάμεο. 

 ηηο επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο, δπζθνιεπφηαλ λα 

δηαηεξήζεη  έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζπδήηεζεο γηα αξθεηή ψξα. Δπίζεο ζπλήζηδε λα 

απεπζχλεηαη ζε έλαλ κηθξφ θχθιν αλζξψπσλ. Έλα πξφβιεκα ηνπ Υάξε ήηαλ φηη 

δπζθνιεπφηαλ λα αληηιεθζεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα εθθξάδεη ηα δηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα, λα παίξλεη ηηο αλάινγεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη λα ζπλδπάδεη 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ πξνθαινχζαλ. Δπίζεο, θαηάθεξε 

ζηαδηαθά λα ρξεζηκνπνηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ, ηη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θνηλσληθέο εθθξάζεηο, φπσο καλημέπα, γεια, ζςγνώμη. 

 εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ επίδνζε ηνπ Υάξε απνηεινχζε ε θσηνγξαθηθή αιιά 

θαη ε αθνπζηηθή ηνπ κλήκε. Ζ ρξήζε θσηνγξαθηψλ θαη εηθφλσλ ήηαλ πνιχ 



βνεζεηηθή. εκαληηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ Υάξε θξίζεθε ε ηήξεζε θαλφλσλ θαη 

νξίσλ κέζα απφ ηα νπνία ν καζεηήο ιεηηνπξγνχζε πην απνηειεζκαηηθά  θαη πεηχραηλε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Υξεηαδφηαλ ελίζρπζε ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, αιιά θαη ζηηο 

θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο. 

  

Επιλογή δεξιόηηηαρ ππορ ενίζσςζη 

 

Ζ επηινγή ηεο δεμηφηεηαο πνπ ζα επηρεηξείην λα εληζρπζεί πξνέθπςε απφ ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη απφ ηε 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ. Υξεζηκνπνηήζεθε σο κέζσ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

ε θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ κέζσ παξαηήξεζεο. Ζ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

παηδηνχ κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ηκήκαηνο ήηαλ ε 

πξψηε πεγή ζηνηρείσλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ. 

 ηε ζπλέρεηα ππήξμε ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έθαλαλ Ηζηνξία θαη Φπζηθή ζην Υάξε, κε ηνπο νπνίνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ άηππεο ζπδεηήζεηο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο θαη αλάγθεο ηνπ 

Υάξε. πλεθηηκήζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ παξαηήξεζε κε ηελ 

εηθφλα θαη ην πξνθίι πνπ είρε ζθηαγξαθεζεί απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

 Δπφκελν βήκα ήηαλ λα ζπκπιεξσζεί ην «Δξγαιείν Δθπαηδεπηηθήο 

Αμηνιφγεζεο γηα παηδηά κε απηηζκφ ζηνλ ηνκέα ησλ Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ» ησλ 

Απηεζιή, Μεηξνπνχινπ θαη  Σζαθπίλε (2005). Οη πίλαθεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηε κεηέξα ηνπ Υάξε, απφ εκέλα θαη ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο. ηφρνο ήηαλ λα βξεζεί ην ζεκείν εθείλν πνπ ζπγθιίλνπλ θαη νη ηξεηο 

απφςεηο γηα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ Υάξε θαη λα επηρεηξεζεί λα ζρεδηαζηεί ε 

παξέκβαζε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (βι. παξάξηεκα Π1). 

Μεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ηεο κεηέξαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππήξμε κεγάιε 

αλνκνηνγέλεηα. Έηζη θξίζεθε απαξαίηεην λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχκε ην δήηεκα ηεο 

θνηλσληθήο δεμηφηεηαο πνπ ζα επηιεγφηαλ σο ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ θιήζεθε ε κεηέξα ζην ζρνιείν. ε κηα άηππε ζπδήηεζε πνπ είρακε θαη νη ηξεηο 

καδί, ζπλεμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ είραλ δνζεί ζηνπο πίλαθεο θαη ζηα ζηνηρεία 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππφινηπσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζπκθσλήζακε φηη ζα έπξεπε λα εζηηάζνπκε ζηελ ελίζρπζε ηεο  

ελζπλαίζζεζεο. Απηή ε παξάκεηξνο δελ ππήξρε ζηνλ πίλαθα, ιφγσ ηνπ φηη αλήθεη 

ηππηθά ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Οη επηθνηλσληαθέο φκσο δεμηφηεηεο είλαη πνιχ 

ζηελά ζπλπθαζκέλεο κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηελ απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ, 

φπσο είλαη θαη ε ελζπλαίζζεζε (Απηεζιήο θ.ά., 2005). Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηαο εληζρχζεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο είρε 

πξφζθαηα αξρίζεη λα δνπιεχεη κε ην Υάξε ηέζζεξα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, ηνπ 

ζπκνχ, ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο θαη ηνπ θφβνπ, θαη θαηλφηαλ λα αληαπνθξίλεηαη πνιχ 

ζεηηθά. 

 

 



Δθαπμογή ηηρ παπέμβαζηρ 

 

Μέθοδορ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ζηεξίρηεθαλ ζηελ 

ππνθαηεγνξία ηεο αλληλοδιδαζκαλίαρ, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αλάινγα κε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ παηδηψλ σο πξνο ηελ 

αιιειεπίδξαζεο ηνπο. Ο δηαρσξηζκφο κπνξεί λα γίλεη αλά δχν καζεηέο (one-to-one), 

φπσο έγηλε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο παξεκβάζεηο, αλά νκάδεο 

(small groups) ή θαη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (class wide) (Huang 

& Wheeler, 2006). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρηεθε ε πξψηε πεξίπησζε. 

Πξψηε ελέξγεηα ήηαλ ε επηινγή ηνπ ζπλνκήιηθνπ κε ηνλ νπνίν ν Υάξεο ζα 

ήηαλ δεπγάξη. Ήηαλ κηα δχζθνιε επηινγή. Ωζηφζν, έπεηηα απφ ζπδήηεζε κε ηε 

κεηέξα, θαηαιήμακε φηη ε Υξπζάλζε πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο. Ήηαλ αγαπεηή 

απφ ην Υάξε, άξηζηε καζήηξηα, ππνκνλεηηθή, επγεληθή, ηεο άξεζε λα εμεγεί θαη λα 

βνεζάεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, ζπκπαζνχζε πνιχ ην Υάξε θαη πξνζπαζνχζε λα ηνλ 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηα παηρλίδηα ηεο, ήηαλ πξνζεθηηθή ζηηο εθθξάζεηο θαη ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο ηεο γηα ηνπο άιινπο θαη επαίζζεηε σο πξνο ην ζέκα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 Ζ θαζνδήγεζε θαη ε εθπαίδεπζε ηεο Υξπζάλζεο γηα ηαίξη ηνπ Υάξε έγηλε κε 

πξνθνξηθέο νδεγίεο, εμεγήζεηο θαη κε παηρλίδη ξφισλ, ζην νπνίν ηεο παξείρα 

θζίλνπζα ππνζηήξημε. Δπηζεκάλζεθε πσο ζα έπξεπε λα εμεγεί αξγά, θαζαξά θαη κε 

ππνκνλή ηα βήκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Υάξε, λα ηνλ αλαηξνθνδνηεί ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα κελ ηνλ πηέδεη γηα βιεκκαηηθή επαθή, λα ηνπ αθήλεη ην 

απαξαίηεην ρξνληθφ πεξηζψξην λα ζθεθηεί, γηα λα απαληήζεη θαη, αλ βιέπεη φηη ν 

Υάξεο δπζθνιεχεηαη, λα επαλαιακβάλεη ή λα βξίζθεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν λα ηνπ 

εμεγήζεη θάηη πνπ δελ έγηλε θαηαλνεηφ. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ε 

Υξπζάλζε δέρηεθε κε ελζνπζηαζκφ ην ξφιν ηεο. 

 

Πεπιγπαθή ηηρ παπέμβαζηρ 

 

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο απφ ην Υάξε, 

ζρεδηάζηεθαλ νρηψ δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Μάην ηνπ 

2011. Ωο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο νξίζηεθε κία δηδαθηηθή ψξα 

γηα κία θάζε θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ δχν αλά δηδαθηηθφ δίσξν. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

είραλ δπαδηθή ζπζρέηηζε, δειαδή ζπλαθή πεξηερφκελν θαη ζηφρν αλά δχν. 

Δθαξκφζηεθαλ ζε φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο, ηα νπνία εξγάδνληαλ ζε δπάδεο. Μεηά 

ηελ έθηε δξαζηεξηφηεηα, επηιέρζεθε ε δηακεζνιάβεζε ηνπ αββαηνθχξηαθνπ, γηαηί 

νη ηειεπηαίεο δχν δξαζηεξηφηεηεο είραλ αμηνινγηθφ ραξαθηήξα, νπφηε πξνηηκήζεθε 

λα κεζνιαβήζνπλ θάπνηεο κέξεο απφ ηηο ππφινηπεο παξεκβάζεηο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο σο έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε νινθιήξσζε ηνπ Γ΄ θεθαιαίνπ ησλ Θξεζθεπηηθψλ ηεο Δ΄ ηάμεο 

«Γεκηνπξγψληαο έλαλ φκνξθν θφζκν» (ζει. 62-97), ζην νπνίν εκπιέθνληαη ε 

αλάιπζε εηθφλσλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο φκσο 



πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. 

Οη πξψηεο δχν εζηίαδαλ ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο αληίζηνηρεο εθθξάζεηο 

ηνπ πξνζψπνπ. Αξρηθά δφζεθε ρξφλνο ζηηο δπάδεο λα επεμεξγαζηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Φχιιν Δξγαζίαο «Καηαιαβαίλσ ηνπο 

αλζξψπνπο» (βι. παξάξηεκα Π2) θαη λα αλαθαιέζνπλ  πεξηζηάζεηο πνπ ηνπο έρνπλ 

πξνθαιέζεη ηέηνηνπ είδνπο ζπλαηζζήκαηα. Έπεηηα ζην πξνβνιηθφ ηεο ηάμεο 

παξνπζηάζηεθε κηα ζεηξά απφ εηθφλεο (βι. παξάξηεκα Π3), ηηο νπνίεο έπξεπε λα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα πεξηγξάςνπλ πξνθνξηθά, εζηηάδνληαο ζηνλ ηξφπν πνπ 

αιιάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ζε θάζε ζπλαίζζεκα. Μεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, νη δπάδεο αλαθνίλσζαλ θαη ηεθκεξίσζαλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο. 

 Οη ηξίηε θαη ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα πεξηείραλ ζέκαηα πνπ αθελφο 

πξνζεγγίδνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, αθεηέξνπ εζηηάδνπλ 

ζηηο θηλήζεηο θαη ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο ησλ αλάινγσλ ζπλαηζζεκάησλ εληφο 

ζχληνκσλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαλ ζηα παηδηά ζε θαξηέιεο
3
 (βι. παξάξηεκα 

Π4). Δδψ ηα παηδηά θιήζεθαλ λα αληηζηνηρίζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαλ 

ζηηο θαξηέιεο κε ηηο αληίζηνηρεο θαξηέιεο πνπ πεξηείραλ θσηνγξαθία ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο κε ηελ νλνκαζία ηνπ αθξηβψο απφ θάησ. Μφιηο νινθιεξψζεθε ε 

δξαζηεξηφηεηα, έγηλε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαη ηεθκεξίσζε ησλ αληηζηνηρίζεσλ 

πνπ έθαλαλ νη δπάδεο. Έπεηηα ηνπο δφζεθαλ θαξηέιεο, ζηηο νπνίεο ήηαλ γξακκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ θαη θηλήζεηο ζψκαηνο, φπσο δηακνξθψλνληαη κε βάζε 

θάπνηα ζπλαηζζήκαηα. Έπξεπε θάζε δπάδα λα ηηο κειεηήζεη, λα ηηο ζπδεηήζεη θαη λα 

επηιέμεη λα παξνπζηάζεη ζηελ ππφινηπε ηάμε έλα απφ απηά θάλνληαο παληνκίκα. 

Ζ πέκπηε θαη ε έθηε δξαζηεξηφηεηα πεξηείραλ ηζηνξίεο
4
 πνπ είραλ σο ζηφρν 

ηελ αλάπηπμε αμηψλ ζηα παηδηά. Ήηαλ ηζηνξίεο νη νπνίεο θαηέιεγαλ ζε έλα δίδαγκα. 

ηφρνο ήηαλ λα παξαδεηγκαηίζνπλ θαη λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηελ εθάζηνηε 

επηζπκεηή επηθνηλσληαθή ή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (βι. παξάξηεκα Π5). Οη ηζηνξίεο 

δηαπξαγκαηεχνληαλ ζπλαηζζήκαηα, ζπκπεξηθνξέο θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

Μνίξαζα ζηηο δπάδεο απφ κία δηαθνξεηηθή ηζηνξία. Αθνχ ηηο δηάβαδαλ, ηηο 

επεμεξγάδνληαλ κε ην ηαίξη ηνπο, ηηο ζπδεηνχζαλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαινχληαλ λα ηηο 

παξνπζηάζνπλ ζηηο ππφινηπεο νκάδεο.  

Ζ έβδνκε θαη ε φγδνε δξαζηεξηφηεηα εζηίαδαλ ζε ζπλαηζζήκαηα, 

ζπκπεξηθνξέο θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο αηφκσλ ηεο ηάμεο καο. Έηζη απφ ηνπο 

ήξσεο ησλ παξακπζηψλ κεηαβαίλνπκε ζηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, έρνληαο σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηάθηεζεο ηνπ ζηφρνπ πνπ 

ηέζεθε αξρηθά. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ λα ζπκεζνχλ ηα κέιε ησλ δπάδσλ έλα 

                                                           
3
 Οη εηθφλεο ησλ θαξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.do2learn.com/activities/SocialSkills/EmotionAndScenarioCards/EmotionAndScenarioCard

s.html.  Μεηαθξάζηεθαλ αλεπίζεκα νη αγγιηθνί φξνη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ 

θάζε εηθφλα. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα ζελάξηα απηνχζηα. Κάπνηα ηξνπνπνηήζεθαλ. 
4
 Οη ηζηνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://myyoungchild.org/stories/social-skill . Μεηαθξάζηεθαλ αλεπίζεκα απφ ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά 

θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αιιά θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο 

ηάμεο κε έκθαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ Υάξε. 

http://www.do2learn.com/activities/SocialSkills/EmotionAndScenarioCards/EmotionAndScenarioCards.html
http://www.do2learn.com/activities/SocialSkills/EmotionAndScenarioCards/EmotionAndScenarioCards.html
http://myyoungchild.org/stories/social-skill


πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ζε θάπνηα παηδηά ηεο ηάμεο καο, ην νπνίν είραλ 

παξαθνινπζήζεη, θαη λα βξνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο θαηά ηελ θνηλσληθή 

ηνπο αιιειεπίδξαζε. Κάζε νκάδα ζεθσλφηαλ ζηνλ πίλαθα θαη ζρεδίαδε έλα απιφ 

ζρεδηάγξακκα, ζην νπνίν ζεκείσλε ηελ πνξεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο νπζηαζηηθά θαη επίζεηα, βαζηδφκελνη ζηηο ελ ιφγσ 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο απηέο αλαδεηθλχνληαλ απφ ην πεξηζηαηηθφ πνπ αθεγνχληαλ. ηε 

δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα θάζε παηδί αηνκηθά θιήζεθε λα πεη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

κηα εκπεηξία ηνπ, ζεηηθή ή αξλεηηθή. Οη ππφινηπνη πξνζπαζνχζαλ λα δψζνπλ φλνκα 

ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζε θαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ θηλήζεηο, ζηάζεηο ηνπ 

ζψκαηνο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ πηζαλψο ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο ζα 

εθηπιηζζφηαλ ην πεξηζηαηηθφ. 

 ηηο ηειεπηαίεο δχν δξαζηεξηφηεηεο ν ιφγνο δηλφηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αξρηθά ζην Υάξε, γηα λα εμεηάζνπκε αλ θαη ζε πνην βαζκφ θαηαθηήζεθε ν ζηφρνο 

καο. Μεηά ην Υάξε, έπαηξλαλ ην ιφγν θαη νη ππφινηπνη καζεηέο, γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ απάληεζε ηνπ, φπνπ ρξεηαδφηαλ. 

 

 

Αποηελέζμαηα 

 

ηηο πξψηεο δχν δξαζηεξηφηεηεο ν Υάξεο απέθεπγε ηε βιεκκαηηθή επαθή κε ηε 

Υξπζάλζε, ελψ θαηλφηαλ λα αθνχεη φζα ηνπ έιεγε, αθνχ ζπκκεηείρε ζηηο ζπδεηήζεηο 

πνπ έθαλε ε Υξπζάλζε καδί ηνπ. Γπζθνιεπφηαλ πνιχ λα ζπκπεξάλεη ηα αληίζηνηρα 

ζπλαηζζήκαηα κε βάζε ηηο εηθφλεο, θάλνληαο αηπρείο ραξαθηεξηζκνχο (π.ρ. ζε εηθφλα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ζεψξεζε ηα δάθξπα 

σο λεξά, φπσο αλέθεξε), παξαβιέπνληαο ηηο εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ θαη 

εζηηάδνληαο ζηα ρξψκαηα. 

 ηηο δχν επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπλεξγάζηκνο. Ήηαλ 

θαλεξή ε πξνζπάζεηά ηνπ λα πεξηγξάςεη ηα πξφζσπα ησλ εηθφλσλ θαη ηηο 

θηλήζεηο/ζηάζεηο ησλ ζσκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ραξαθηεξηζκνχο θαη πξνηάζεηο, 

πνπ φκσο δηαθξίλνληαλ απφ ηππνπνίεζε θαη κεραληζηηθή εθαξκνγή (απνκλεκφλεπζε 

εθθξάζεσλ θαη θηλήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηεξηζκνχο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εηθφλεο). Υψξηδε κε επθνιία ηα αξλεηηθά απφ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Γελ 

αληαπνθξίζεθε φκσο κε επθνιία ζηελ παληνκίκα θαηαζηάζεσλ, γηα λα αλαδεηρζεί 

θάπνην ζπλαίζζεκα. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ήηαλ πνιχ βαζηθή ε ζπλεηζθνξά 

ηεο Υξπζάλζεο, ε νπνία κε ππνκνλή θαη επηκνλή θαηάθεξε λα εκπιέμεη ην Υάξε ζηε 

δξαζηεξηφηεηα. 

 ηηο επφκελεο δχν δξαζηεξηφηεηεο έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ: ζηε 

ζπκκεηνρηθή αλάγλσζε ησλ παξακπζηψλ, ζηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ ππφινηπσλ δπάδσλ. Αλ θαη αξρηθά ζηηο 

παξνπζηάζεηο δίζηαζε λα ζπκκεηέρεη θαη λα πεη ηε γλψκε ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξίηεο παξνπζίαζεο άξρηζε λα παίξλεη ην ιφγν κε ελζνπζηαζκφ δίρσο λα ζεθψλεη 

ρέξη, γηα λα ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε πνπ γηλφηαλ κε φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο. Ζ 

επηζπκία ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζπλερίζηεθε ζε φιεο ηηο ππφινηπεο παξνπζηάζεηο. ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ δηθνχ ηνπο παξακπζηνχ είραλ πξνεηνηκάζεη κε ηε Υξπζάλζε ηη ζα 



πεη ν θαζέλαο ηνπο θαη ν Υάξεο αληαπνθξίζεθε επάμηα. Πιένλ ε ζπλεξγαζία ηνπο 

βξηζθφηαλ ζε πνιχ θαιφ επίπεδν. Φάλεθε φηη αλαγλψξηδε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εξψσλ ζηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο. Υξεζηκνπνηνχζε φκσο θαη εδψ ηππνπνηεκέλεο 

θξάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξψσλ πνπ ηα είρε 

ζπλδπάζεη φια απηά κε ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. 

 Σν κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ην έδεημε ζηηο ηειεπηαίεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηα ππαξθηά πξφζσπα ηεο ηάμεο. Ήηαλ πξφζπκνο ζην λα ζπκκεηέρεη 

ιέγνληαο ηε γλψκε ηνπ γηα ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα ζπκκαζεηψλ ηνπ ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη ζην λα ηηο δξακαηνπνηεί γηα ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ. Σν εληππσζηαθφ είλαη πσο βηαδφηαλ λα δψζεη έλα ραξαθηεξηζκφ ζηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ παξνπζίαδαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ κέζσ ηεο αθήγεζεο ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπο. Δδψ είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί επίζεο πσο ν Υάξεο 

δξακαηνπνηνχζε ηα ζπλαηζζήκαηα, αιιά πνιιέο θνξέο ζηξεθφηαλ πξνο ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνπο ράξηδε έλα ζχληνκν κα πιαηχ ρακφγειν άζρεηα κε πνην 

ζπλαίζζεκα είρε θιεζεί λα δξακαηνπνηήζεη. Απηφ δείρλεη θαλεξά ηελ ζεηηθή ηνπ 

ζηάζε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηείρε. 

 

 

Σςμπεπάζμαηα 

 

Αλ θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλε, ν Υάξεο ζεκείσζε 

πξφνδν ζηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ησλ εθθξάζεσλ θαη ησλ 

θηλήζεσλ/ζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο. Δπίζεο θαηάθεξε λα ζπλδέεη γεγνλφηα επράξηζηα ή 

δπζάξεζηα κε αλάινγα ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο. Πνιχ ζεκαληηθή ήηαλ ε 

πξνζπάζεηα ηεο Υξπζάλζεο λα πξνζεγγίζεη ην Υάξε θαη λα θαηαθέξεη κε πνιχ 

ππνκνλή λα ηνπ δείμεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα έπξεπε λα ζπλεξγαζηνχλ. 

 Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα ινηπφλ φηη κηα νξγαλσκέλε παξέκβαζε κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο-ζηφρνπο 

κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο ζπλνκειίθσλ κπνξεί λα βνεζήζεη πνιχ έλα παηδί κε 

δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο λα αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο-ζηφρνπο. 

Πέξα απφ ηελ πξφνδν πνπ ζεκείσζε ζηελ θνηλσληθή δεμηφηεηα ζηφρν, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη αλέπηπμε παξάιιεια, σο έλα ζεκείν, θαη ηε βιεκκαηηθή επαθή κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, θάηη πνπ απέθεπγε ζπζηεκαηηθά. Σέινο ήηαλ θαλεξή ε 

αλάπηπμε νηθεηφηεηαο ζηε ζπλεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ φρη 

κφλν κε ηε Υξπζάλζε, αιιά θαη κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο. 

ην ζεκείν απηφ φκσο ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ε ηειηθή αληαπφθξηζε 

ηνπ Υάξε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πεξηείρε ζηνηρεία πνπ ηείλνπλ πξνο έλα κεραληζηηθφ 

ραξαθηήξα. Λφγσ ηεο άξηζηεο θσηνγξαθηθήο θαη αθνπζηηθήο ηνπ κλήκεο είρε 

ζπλδπάζεη ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εθθξάζεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ σο ηππνπνηεκέλα πξφηππα πνπ ηνλ 

βνεζνχζαλ λα αλαγλσξίζεη ή λα κηκεζεί ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. 

 

 

Πεπιοπιζμοί-Πποηάζειρ 



 

Ζ δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ αξθεηά κηθξή. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα 

δηαηππσζεί κε ζηγνπξηά πσο ν Υάξεο θαηέθηεζε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ. Γηα λα 

μεπεξαζηεί απηή ε ακθηβνιία, ζα ήηαλ θαιφ, αλ ππήξρε ην απαηηνχκελν ρξνληθφ 

πεξηζψξην, λα μαλαγίλνπλ δξαζηεξηφηεηεο αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ κεηά απφ κηα 

εχινγε ρξνληθή πεξίνδν κε δηαθνξεηηθφ, αιιά αλάινγν πιηθφ. Με βάζε ηα  

απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ζα κπνξνχζε λα αληρλεπζεί αλ ε 

αληαπφθξηζε ηνπ Υάξε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήδε πξαγκαηνπνηήζεθαλ νθεηιφηαλ 

ζε αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ή κεραληζηηθή αληαπφθξηζε. Δπίζεο ε αμηνιφγεζή 

ηνπ απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηνπνηεκέλε θαη λα κελ 

βαζίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ κέζσ παξαηήξεζεο, φπσο ζπλέβε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία.   

 Αλ ζα ζέιακε λα εκπινπηίζνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξεκβάζεσλ, ζα 

κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ΣΠΔ, νη νπνίεο, θαηά ηηο Σζηνπέια θαη 

Αηζφγινπ (2009), παξαηεξήζεθε φηη κεηψλνπλ ην άγρνο, ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα, ηελ 

ερνιαιία, ηηο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο, ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απμεκέλε ζπγθέληξσζε θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ, νδεγνχλ 

ηειηθά ζε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ εθκάζεζεο θαη ζε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο.  
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Π.1 Σκήκαηα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα γηα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
5
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5
 Στισ απαντιςεισ παρατθρείται ωσ διακζςιμθ επιλογι και το Α, το οποίο παραπζμπει ςτθν 

αναδυόμενθ δραςτθριότθτα. Ο μακθτισ ζχει γνώςεισ, αλλά δεν μπορεί να τθν ολοκλθρώςει μόνοσ. 

Επίπεδα κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ.     Απαντιςεισ                       
                                                                       εκπαιδευτικών

 

Απαντιςεισ μθτζρασ 

 

 



Π2. Δηθφλεο πνπ πξνβιήζεθαλ ζην πξνβνιηθφ γηα ηηο δχν πξψηεο παξεκβάζεηο κε ην 

Φχιιν Δξγαζίαο. 
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Δηθφλα 4                  Δηθφλα 5                     Δηθφλα 6 

 

 

 

 

                     
 

Δηθφλα 7            Δηθφλα 8           Δηθφλα 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Π3. Φχιιν Δξγαζίαο γηα ηηο δχν πξψηεο παξεκβάζεηο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π4. Δλδεηθηηθά: 

i. Καξηέιεο κε εηθφλεο πξνζψπσλ γηα θάζε ζπλαίζζεκα. 

ii. Καξηέιεο κε πεξηζηάζεηο γηα θάζε ζπλαίζζεκα. 

iii. Καξηέιεο κε ραξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο γηα θάζε ζπλαίζζεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φχιιν Δξγαζίαο 

«ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΩ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ» 

 

1. Παξαηεξψ ηηο εηθφλεο ζην πξνβνιηθφ πξνζεθηηθά. Έπεηηα ζπδεηψ κε ηνλ ζπκπαίθηε 

κνπ ηη ζπλαηζζήκαηα εθθξάδεη ν θάζε άλζξσπνο. Γηαιέγσ ηε ζσζηή ιέμε κέζα απφ 

ηελ παξέλζεζε θαη ηελ ηνπνζεηψ δίπια απφ ηνλ αξηζκφ θάζε εηθφλαο. 

 

(πφλνο, ραξά, ζπκφο, επηπρία, δηαζθέδαζε, λεχξα, ιχπε, θφβνο) 
 
 

   Δηθφλα 1: ______________________________________________________________  

   Δηθφλα 2: ______________________________________________________________ 

   Δηθφλα 3: ______________________________________________________________ 

   Δηθφλα 4: ______________________________________________________________   

   Δηθφλα 5: ______________________________________________________________ 

   Δηθφλα 6: ______________________________________________________________ 

   Δηθφλα 7: ______________________________________________________________ 

   Δηθφλα 8: ______________________________________________________________ 

 

2. Παξαηεξήζηε ηελ ηειεπηαία εηθφλα. Μπνξνχκε λα δνχκε θαζαξά ηέζζεξα πξφζσπα. 

Αληηζηνηρίζηε ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηα πξφζσπα πνπ ηαηξηάδνπλ. 

 

Κνξηηζάθη   Υακνγειαζηφο 

Κχξηνο    Έθπιεθηε 

Νεαξφο    Αγαλαθηηζκέλε 

Κπξία    Δλζνπζηαζκέλνο 

 

Απνγνεηεπκέλε 

    Απογοθτευμζνθ 

 

 

Ήξεκνο 

 

Δλζνπζηαζκέλε 

     Ενκουςιαςμζνθ 

 

Αεδηαζκέλε 

        Αθδιαςμζνθ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π5. Δλδεηθηηθή ηζηνξία: «Μνηξάδνκαη κε θίινπο»               
 

 

Τμ κα έπεηξ θίιμοξ είκαη θάηη πμιύ δηαζθεδαζηηθό. 

Μμηνάδεζαη θάηη όηακ οπάνπεη θαη άιιμ άημμμ μαδί ζμο. 

Καη αοηό είκαη πμιύ ζεηηθό γηαηί έηζη δεκ είζαη μόκμξ! 

Επμμέκςξ είκαη πμιύ εοπάνηζημ κα μμηνάδεζαη γηαηί ζεμαίκεη όηη έηζη θάκεηξ 

θίιμοξ! 
 

Τελείωςα όλα τα 
μακιματά μου. 
Είμαι ξαπλωμζνοσ 
και ακοφω το 
αγαπθμζνο μου 
χαλαρωτικό 
τραγοφδι. Ζχει 
θςυχία. 
 

ΝΙΩΘΩ…. 

Πζραςα μπροςτά 

από ζνα βρώμικο 

κάδο! Ζχει απαίςια 

μυρωδιά! 

 

 

ΕΙΜΑΙ… 

 

 

Είχαμε 

προγραμματίςει 

να πάμε διακοπζσ 

το καλοκαίρι. 

Τελικά δε κα πάμε 

πουκενά… 

 

ΝΙΩΘΩ… 

 

Αφριο κα πάμε 

εκδρομι ςτο 

δάςοσ! Λατρεφω 

τθ φφςθ! 

 

 

ΕΙΜΑΙ… 

 

Οξζάλνηρηα κάηηα θαη 

ζηφκα 

 

Έθθξαζε ραξάο 

 

Έληνλεο θηλήζεηο κε 

ρέξηα θαη πφδηα, 

επαλαιακβαλφκελεο 

 

Υνξνπεδήκαηα- 

Εεησθξαπγέο  

 

 

ΔΝΘΟΤΙΑΜΔΝO 

 

Βλέμμα και ππόζωπο 

γαλήνιο 

 

Υαλαπέρ κινήζειρ. 

Απαλέρ, σωπίρ 

βιαζύνη 

 

Ήπεμορ ηόνορ ζηη 

θωνή 

 

 

ΗΡΔΜΟ 

 

Θλιμμένο βλέμμα 

Καηεβαζμένο κεθάλι 

Κλειζηό ζηόμα/ 

ζθιγμένο 

ιωπηλόρ 

Λςπημένο ύθορ 

 

ΑΠΟΓΟΗΣΔΤΜΔΝΟ 

Μιζόκλειζηα μάηια 

ςνοθπςωμένορ 

ηπαβό ζηόμα 

Ξινιζμένα μούηπα 

 

 

ΑΗΓΙΑΜΔΝΟ 

  



 

Κάπμηεξ θμνέξ μ θίιμξ μαξ έπεη έκα θαηκμύνημ παηπκίδη θαη εζύ ζθέθηεζαη:  

«Τμ ζέις γηα μέκα!» 

 

Όηακ μ θίιμξ ζμο ανκείηαη κα μμηναζηεί ημ παηπκίδη ημο μαδί ζμο, μπμνεί κα 

κηώζεηξ όηη ζέιεηξ κα πάνεηξ ημ παηπκίδη ημο θαη κα θύγεηξ.  
 

 

 

Αιιά όηακ δεκ μμηνάδεζαη ηα πνάγμαηά ζμο, μη θίιμη ζμο κμμίδμοκ όηη δε ζε 

κμηάδεη γη’ αοημύξ, όηη δεκ ημοξ ζθέθηεζαη, δεκ ημοξ οπμιμγίδεηξ θαη δεκ ημοξ 

αγαπάξ. 

 

 
Ακ ζειήζεηξ θάηη πμο έπεη μ θίιμξ ζμο, θμίηα ηη κα θάκεηξ: 

Πεξ: «Σε παναθαιώ, μπμνώ κα ημ δς; Σμο οπόζπμμαη ζα ημ πνμζέπς» 

Πνόζελε όμςξ! Θα πνέπεη κα ημ εκκμείξ, γηαηί ακ πεηξ ρέμαηα θαη ημ 

παιάζεηξ, μ θίιμξ ζμο δε ζα ζε πηζηέρεη λακά.  
 

 Μπορώ να 

το δω; 



 

Να αθμιμοζείηε μία ζεηνά. Καη με ηα παηπκίδηα θαη με ηα βηβιία. Θα παίδεη 

έκαξ θαη μη οπόιμηπμη ζα θμηημύκ με οπμμμκή μέπνη κα ένζεη ε ζεηνά ημοξ. 

 
 

Όηακ μμηνάδεζαη απμθηάξ πενηζζόηενμοξ θίιμοξ. 

Καη ηειηθά αοηό είκαη πμιύ θαιύηενμ από ημ κα θναηάξ  

μόκμξ ζμο ζοκέπεηα έκα παηπκίδη!   
 

 

 

Τμ κα μμηνάδεζαη ζε θάκεη κα αηζζάκεζαη πμιύ όμμνθα. 

Γηαηί απμθηάξ θίιμοξ, θάκεηξ ημοξ ακζνώπμοξ γύνς ζμο πανμύμεκμοξ θαη  

γηαηί λένεη όηη πνάηηεηξ ημ ζςζηό!  
 

 

 

 


