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Περίληψη 

Ο σχεδιασμός του μαθησιακού προγράμματος σε τμήμα τριών αγοριών και τριών κοριτσιών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η συνολική παιδαγωγική παρέμβαση στηρίχτηκε στις 

δυνατότητες, στις εμπειρίες, στα ενδιαφέροντα, στις δυσκολίες και στη διαφορετικότητα των 

μελών της ομάδας, επιδιώκοντας την ανάπτυξη και κινητοποίηση βασικών σχολικών 

δεξιοτήτων και την επαφή με μαθησιακές δραστηριότητες που στοχεύουν στην 

αποκωδικοποίηση και οικειοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, επιδιώχθηκε η ανάπτυξη των γλωσσικών δυνατοτήτων και της κοινωνικής 

επικοινωνίας μέσω της καθημερινής και βάσει προγράμματος ελεύθερης ή καθοδηγούμενης 

άσκησης - εξάσκησης προφορικού λόγου και διήγησης. Η επεξεργασία του προσφερόμενου 

μαθησιακού υλικού σε μικρά διακριτά τμήματα (ανάλυση έργου) και η προσαρμογή, 

τροποποίηση και διαφοροποίηση των ενδεικνυόμενων αναλυτικών προγραμμάτων κρίθηκαν 

ως απαραίτητες μεθοδολογικές παρεμβάσεις, με σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλων 

συνθηκών πρόσβασης, συμμετοχής και επιτυχίας μάθησης. Η αξιολόγηση της τριετούς 

εφαρμογής του προγράμματος επισημαίνει ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις δίνουν τη 

δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριές μας να επικοινωνούν μέσα από τις ανάγκες και 

τις επιθυμίες τους, να οργανώνουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους, να βελτιώνουν την 

κατανόηση και να ενδιαφέρονται για την απόδοσή τους μέσα στη σχολική τάξη, 

καταβάλλοντας αξιόλογη προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

μαθησιακού προγράμματος προκειμένου να κατακτήσουν τις προσφερόμενες γνώσεις. 
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Εισαγωγή 

Η σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα αντιπροσωπεύεται επίσημα και 

θεσμοθετημένα από το εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, το οποίο θεωρητικά οφείλει να δομείται με βάση τις αρχές της ποιότητας της 

διδασκαλίας, της ευελιξίας των προγραμμάτων σπουδών, του εκσυγχρονισμού- υπό την 

έννοια του εμπλουτισμού, της ανανέωσης και ανατροφοδότησης- και του σεβασμού στις 

ατομικές διαφορές και ανάγκες. Η εφαρμογή των αξιωμάτων της «Εκπαίδευσης που 

συμπεριλαμβάνει όλους» και η παραδοχή ότι η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

και αναπηρίες δεν είναι μια διαδικασία στατική, αλλά διαμορφώνεται, εξελίσσεται και 

μεταβάλλεται δημιουργικά, αποτελούν πλέον στην εποχή μας το γενικό θεωρητικό υπόβαθρο 

κάθε παιδαγωγικής παρέμβασης (Barnes, 2007, Booth et al., 1992, Lynch & Irvine, 2009, 

Melber, 2004, Polloway et al., 2007, UNESCO, Word Educational Forum 2000). 

Η εκπαίδευση και η διδασκαλία θεωρούνται ως προετοιμασία για τη ζωή με την 

προϋπόθεση ότι η απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων και γνώσεων θα διασφαλίσουν ποιότητα 

ζωής στο μέλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, θεωρούνται ότι λειτουργούν ως 

«θεραπευτική παρέμβαση», όταν εστιάζουν στην ανάπτυξη της σκέψης. Οι έρευνες των 

τελευταίων δεκαετιών αναφέρονται στις μαθησιακές ικανότητες των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τεκμηριώνοντας ότι υπάρχουν δυνατότητες εκπαιδευτικής, 

επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης στο βαθμό που υφίσταται η κατάλληλη εκπαιδευτική 

παρέμβαση, η οποία όταν είναι εξειδικευμένη, εντατική και εστιάζει στις ιδιαίτερες δυσκολίες 

των μαθητών και μαθητριών αποτελεί την πιο σημαντική πηγή βελτίωσης. Αυτό συμβαίνει, 

γιατί ένα επαρκές και λειτουργικό πρόγραμμα εκπαίδευσης υποστηρίζει την κατάκτηση 

βασικών κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων, στοχεύοντας στην 

ανεξαρτησία, στη γενίκευση και στην αξιοποίηση της γνώσης σε καθημερινές καταστάσεις 

της κοινωνικής ζωής. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν προγράμματα 

παιδαγωγικής παρέμβασης και πιο συγκεκριμένα τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία αποτελούν 

χώρο εκπαίδευσης, μάθησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπου το ζητούμενο είναι οι 

σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και η υλοποίηση μιας συστηματικής, επιστημονικής και 

κατάλληλης εκπαίδευσης των παιδιών που φοιτούν σε αυτά. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο 

εντάσσεται και η δική μας παρέμβαση σε ομάδα έξι παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

που αποτελούν ένα από τα τμήματα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής 

(ΑΠΣ για μαθητές με ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, 2004, ΑΠΣ για μαθητές με 

αυτισμό, 2003, Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003,  Koegel & Koegel, 1995, Olson 

et al., 2007, Παπαγεωργίου, 2009, Volkmar et al, 1999, Wilder & Williams, 2001: 268-278). 



 

1. Η ομάδα μας 

Η ομάδα μας αποτελείται από έξι παιδιά ηλικίας 10-11 χρόνων, από τα οποία δύο 

κορίτσια και ένα αγόρι λειτουργούν στο πλαίσιο της ψυχοκινητικής καθυστέρησης (ΨΚΚ) με 

ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, ενώ δύο αγόρια και ένα κορίτσι παρουσιάζουν 

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ) στο αυτιστικό φάσμα. Η τελευταία εμφανίζει 

καθυστέρηση γνωστικών λειτουργιών και γλωσσική διαταραχή, και τα δύο αγόρια 

παρουσιάζουν την εικόνα παιδιών που λειτουργούν σε ορισμένους τομείς γνωστικά στο 

πλαίσιο της μέσης φυσιολογικής νοημοσύνης με άνιση, ωστόσο, ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

είναι χαρακτηριστικό της αυτιστικής διαταραχής και δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες 

επικοινωνίας και προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον
1
. Τα δύο από τα έξι παιδιά είχαν 

παρακολουθήσει πρόγραμμα νηπιαγωγείου γενικής αγωγής, τρία φοίτησαν σε τμήμα ένταξης 

νηπιαγωγείου γενικής αγωγής και ένα παρακολούθησε πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης 

σε παιδικό σταθμό. Για ένα από τα έξι παιδιά η σχολική χρονιά 2009-2010 ήταν η πέμπτη 

χρονιά φοίτησης, για τρία ήταν η τέταρτη και για δύο η τρίτη. Η ομάδα συγκροτήθηκε με τη 

σύνθεση που έχει μέχρι σήμερα τη σχολική χρονιά 2007-2008 και η συγκεκριμένη 

παιδαγωγική παρέμβαση άρχισε μετά τα Χριστούγεννα του 2007, έχοντας ως αφετηρία την 

αρχή ότι μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα να 

προοδεύσουν, όταν υπάρχει σωστή διάγνωση, συστηματική καθοδήγηση, σχεδιασμός και 

αξιολόγηση της εργασίας τους (ΑΠΣ για μαθητές με ελαφρά και μέτρια νοητική 

καθυστέρηση, 2004, ΑΠΣ για μαθητές με αυτισμό, 2003). 

 

1.1. Γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της ομάδας 

Όλα τα παιδιά χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο ως μέσο 

καθημερινής επικοινωνίας και συνδιαλλαγής με αρκετές δυσκολίες, ωστόσο, στην άρθρωση, 

στην εκφορά λέξεων, στη σύνταξη και χρήση σωστά δομημένων προτάσεων, με εξαίρεση 

έναν μαθητή (ΔΑΔ), ο οποίος έχει ευκρινή και επαρκώς αναπτυγμένο προφορικό λόγο και 

εντάχθηκε στο συγκεκριμένο τμήμα μετά από ανεπιτυχή φοίτηση στην Πρώτη Τάξη. 

 Τα παιδιά ήρθαν στο σχολείο μας με ένα ικανοποιητικό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης, 

αναφορικά με δραστηριότητες καθημερινότητας όπως η ένδυση, απόδυση, πρόσληψη 

φαγητού και χρήση τουαλέτας. Τα πέντε από τα έξι παιδιά είχαν σχετικώς καλή λεπτή και 
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την ψυχομετρική κλίμακα WISC iii. 



αδρή κινητικότητα, οπτικοκινητικό συντονισμό σε ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ όλα ήταν σε 

θέση να εκτελέσουν απλές ή σύνθετες εντολές και να λειτουργήσουν μέσα σε επιθυμητά 

όρια, όταν αυτά είναι εμφανή. 

Οι ιδιαίτερες αναπτυξιακές και ψυχοκινητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, έτσι 

όπως προσδιορίστηκαν από την ιατρική και παιδαγωγική διάγνωση-αξιολόγηση, αλλά και τα 

ειδικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού οδήγησαν αρχικά στη συγκρότηση δύο υποομάδων, 

ώστε να σχεδιαστεί η παιδαγωγική παρέμβαση και να προσδιοριστούν οι στόχοι της· στη μία 

εντάχθηκαν τα τρία παιδιά με ψυχοκινητική καθυστέρηση και στην άλλη τα παιδιά με 

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Εμφανείς ήταν οι διαφορές στις δεξιότητες επικοινωνίας και 

κοινωνικής συναλλαγής, όπως άλλωστε αναμενόταν, καθώς τα παιδιά με διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή παρουσίαζαν μεγαλύτερες δυσκολίες σε αυτούς τους τομείς από τα 

παιδιά με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, τα οποία ήταν από την αρχή πρόθυμα, 

χαρούμενα και αντιμετώπισαν θετικά τη συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες. Την ίδια 

στιγμή η διαφοροποίηση των μελών των δύο υποομάδων αναφορικά με το γνωστικό και 

νοητικό δυναμικό υπήρχε, αλλά δεν αξιολογήθηκε ως αρνητικός παράγοντας για την 

οργάνωση και λειτουργία του τμήματος, τουλάχιστον σε μία πρώτη φάση. Οι διαφορές σε 

αυτές τις περιπτώσεις είναι δεδομένες και απαιτείται πολύς χρόνος, ευελιξία και ένα ευρύ 

φάσμα στρατηγικών από την πλευρά των εκπαιδευτικών και του σχολείου για να 

λειτουργήσουν συνθετικά, εκτιμώντας και επικυρώνοντας ταυτόχρονα την ατομικότητα του 

καθένα και της καθεμιάς (Booth et al., 1992, Weston, 1992: 6-9). 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παιδιών είναι η δυσκολία συγκέντρωσης, η 

διάσπαση της προσοχής και οι πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες. Προβληματική 

συμπεριφορά εμφανίζουν ένας μαθητής με περιορισμένη ικανότητα διαχείρισης του άγχους 

του, εκρήξεις θυμού και άρνησης του σχολικού περιβάλλοντος και μία μαθήτρια με δυσκολία 

προσέγγισης και διαπροσωπικής επικοινωνίας, που την οδηγεί σε ήπιες επιθετικές πράξεις με 

χαρακτηριστικά στερεοτυπίας και ψυχαναγκασμού (και οι δύο με διάχυτη αναπτυξιακή 

διαταραχή). 

 

2. Εκπαιδευτικοί Στόχοι  και Διδακτική Μεθοδολογία 

Η επιλογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε με 

βάση την αναγκαιότητα για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του τμήματος, το 

οποίο παρακολουθούσαν έξι παιδιά. Ο σχεδιασμός της παρέμβασης στηρίχτηκε στα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τον Αυτισμό και την 

ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση. Η διαμόρφωση των εκπαιδευτικών στόχων και της 



διδακτικής μεθοδολογίας καθορίστηκαν από το γνωστικό και νοητικό δυναμικό των παιδιών, 

τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τις δυσκολίες που παρατηρούνταν τόσο σε επίπεδο 

μαθησιακής ετοιμότητας και δεξιοτήτων όσο και σε επίπεδο κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 

επικοινωνίας. Το ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση 

των ατομικών διαφορών μέσα στη σχολική τάξη, ώστε να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με στόχο την κάλυψη των αναγκών όλων των παιδιών. Κι αυτό προκύπτει, γιατί, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, η μία υποομάδα των παιδιών (ΔΑΔ) είχε περισσότερες δυσκολίες 

στον τομέα της επικοινωνίας και γενικότερα των κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και 

μεγαλύτερη δυναμική αναφορικά με την πρόσληψη και εμπέδωση βασικών σχολικών 

γνώσεων, ενώ η άλλη (ΨΚΚ) παρουσίαζε μικρότερες δυσκολίες στον τομέα της κοινωνικής 

επαφής και συνδιαλλαγής και πιο περιορισμένες δυνατότητες στον τομέα της ανάπτυξης των 

γνωστικών λειτουργιών. Επομένως, αυτό που θεωρήθηκε από την αρχή ως βασική αρχή της 

παρέμβασής μας ήταν η υιοθέτηση ρεαλιστικών εκπαιδευτικών στόχων σχετικά τη δυναμική 

της ομάδας, σε συνδυασμό με την επίτευξη δημιουργικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

παιδιών, ώστε οι δυσκολίες και οι δυνατότητες της καθεμιάς και του καθένα να 

λειτουργήσουν προς όφελος ατομικό ή ομαδικό, με δεδομένο ότι οι αντικειμενικές σχολικές 

συνθήκες ευνοούσαν περισσότερο την ομαδική διδασκαλία, μέσω της εφαρμογής κατάλληλα 

διαφοροποιημένου προγράμματος, και την κατά περίπτωση χρήση εξατομικευμένης 

διδακτικής προσέγγισης για κάθε παιδί (διδασκαλία ένας- προς-έναν) (ΑΠΣ για μαθητές με 

ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, 2004: 17, ΑΠΣ για μαθητές με αυτισμό, 2003: 

345). 

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αναγκαιότητες που προέκυπταν από τη 

λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος καθορίσαμε γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους για 

την κατάκτηση βασικών ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή μαθησιακού προγράμματος, καθώς τα παιδιά είχαν ικανοποιητικό επίπεδο 

ανάπτυξης προαπαιτούμενων δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα αρχικά περιελάμβανε διδασκαλία 

Πρώτης Γραφής και Ανάγνωσης, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκαν κι άλλα γνωστικά 

αντικείμενα όπως τα Μαθηματικά, η Μελέτη του Περιβάλλοντος και η Μυθολογία, 

δεδομένης, βέβαια, της θετικής αξιολόγησής του στο τέλος της πρώτης χρονιάς εφαρμογής. Η 

διάκριση των μαθημάτων δεν αφορούσε το ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά το γνωστικό 

αντικείμενο, αφού και μέσα από το γλωσσικό μάθημα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τα 

άλλα μαθήματα Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί μας στόχοι επικεντρώθηκαν στα παρακάτω 

σημεία: 



 Στην προσαρμογή, εμπέδωση και αναμονή της καθημερινής σχολικής ρουτίνας, 

παραμένοντας στο θρανίο και παρακολουθώντας την εξέλιξη του προγράμματος. 

 Στην ανάπτυξη και καλλιέργεια προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων και 

αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

 Στη δημιουργία και ανάπτυξη διαπροσωπικών και φιλικών σχέσεων. 

 Στη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, αυτοεκτίμησης και 

υπευθυνότητας.  

 Στην κατάκτηση της γραφής και ανάγνωσης ως μορφή επικοινωνίας. 

 Στην καλλιέργεια της πρακτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 

καθημερινής ζωής. 

Με αυτό το πλαίσιο γενικών και ειδικών εκπαιδευτικών στόχων θεωρήσαμε ότι είναι 

δυνατόν να ωθήσουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να οικοδομήσουν «γέφυρες 

επικοινωνίας» με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον που ζουν και θα ζήσουν στο μέλλον. 

Να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, με προσωπική προσπάθεια για σχολική βελτίωση-

απόδοση, και να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες και απαραίτητες για όλους. 

Στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε στην ποικιλία των ατομικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και δυνατοτήτων της ομάδας υιοθετήσαμε βασικές διδακτικές στρατηγικές γενικών 

ψυχοπαιδαγωγικών μεθόδων, όπως είναι η ομαδική διδασκαλία και η διδασκαλία ένας-προς-

έναν. Το ημερήσιο πρόγραμμα ακολουθούσε μία συγκεκριμένη δομή και στις δύο 

περιπτώσεις. Η διδακτική μεθοδολογία για την κάλυψη των διδακτικών μας στόχων είχε 

αναφορές στο συμπεριφοριστικό μοντέλο για την τροποποίηση ανεπιθύμητων συμπεριφορών, 

στην ανάλυση έργου για την ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών και δεξιοτήτων και στην 

ομαδοσυνεργατική ερευνητική προσέγγιση για τη δημιουργία κλίματος κοινωνικής μάθησης 

(ΑΠΣ για μαθητές με ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, 2004: 17, ΑΠΣ για μαθητές 

με αυτισμό, 2003: 345-367). 

Σε επίπεδο ομαδικής διδασκαλίας εφαρμόστηκε η ανάλυση έργου. Το διδακτικό υλικό 

παρουσιαζόταν σε μικρά διακριτά τμήματα μέσα από μία σειρά διαδοχικών βημάτων. 

Παράλληλα, εφαρμόστηκαν οι διδακτικές στρατηγικές γνωστές ως «τέχνασμα παρακώλυσης 

ενεργειών», «εσκεμμένο λάθος» «παράλειψη» και «επιλογή» αποτελεσματικές για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Προκειμένου να κινητοποιήσουμε μαθησιακά 

τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, κατά την εφαρμογή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος εφαρμόσαμε κύκλο συστηματικής διδασκαλίας σε τέσσερα βήματα 

(συγκέντρωση προσοχής-οδηγία και παρουσίαση ερεθίσματος-σωστή ή λάθος απάντηση-



επιβράβευση ή διόρθωση), μεθοδολογία που προσφέρει στο μαθητή και στη μαθήτρια με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τη δυνατότητα αλλεπάλληλων ευκαιριών για άσκηση σε 

ποικίλες δεξιότητες. 

Μεγάλη συμβολή στην ομαλή εφαρμογή του προγράμματος μας είχε η οργάνωση του 

χώρου στην αίθουσα διδασκαλίας και η αποσυμφόρησή της από πολλά οπτικά ερεθίσματα. 

Δημιουργήθηκαν χώροι ομαδικής και εξατομικευμένης διδασκαλίας ή εργασίας, καθώς και 

χαλάρωσης ή παιχνιδιού. Κατόπιν παρότρυνσης και συστηματικής εξάσκησης ο χώρος 

ομαδικής διδασκαλίας λειτούργησε περισσότερο και πιο αποτελεσματικά, διότι με τον καιρό 

τα παιδιά προτιμούσαν να κάθονται και να συν-εργάζονται στο θρανίο τους παρέα με τους 

συμμαθητές ή τις συμμαθήτριές τους. 

 

3. Η Υλοποίηση της παιδαγωγικής παρέμβασης 

Η πρώτη φάση της παρέμβασής μας υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι 

τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Αντικειμενικές συνθήκες επέβαλαν την αλλαγή της 

εκπαιδευτικού που μέχρι τότε είχε αναλάβει την ομάδα. Προκειμένου να γίνει ομαλά η 

μετάβαση οι δύο εκπαιδευτικοί συνυπήρχαν για διάστημα δύο εβδομάδων μέσα στην αίθουσα 

διδασκαλίας, πρακτική η οποία βοήθησε πολύ στην εξοικείωση των παιδιών με το νέο 

πρόσωπο της δασκάλας τους και στην αποδοχή των αλλαγών που ακολούθησαν σε επίπεδο 

οργάνωσης χώρου και προγράμματος διδασκαλίας. Οργανώθηκε ένα καθημερινό πρόγραμμα 

κατά το οποίο τα βήματα ανάπτυξης και εξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν 

συγκεκριμένα και ακολουθούσε το ένα το άλλο: 

 Η αναγγελία της ημέρας, του μήνα, της ημερολογιακής χρονιάς με την επίδειξη 

κατάλληλου διδακτικού υλικού (πλαστικοποιημένες καρτέλες ταύτισης, ημέρας, 

μήνα, χρονιάς και εποχής) και την τοποθέτησή του στον ανάλογο πίνακα γινόταν 

απαρέγκλιτα καθημερινά και σηματοδοτούσε την αρχή του ημερήσιου προγράμματος. 

Οι καρτέλες περιείχαν το όνομα της ημέρας και εικόνες που υπενθύμιζαν στα παιδιά 

το ημερήσιο πρόγραμμα ή χαρακτηριστικά του κάθε μήνα (Εικόνα 1.) (για 

παράδειγμα, στην καρτέλα της Πέμπτης υπήρχε η εικόνα από ένα κολυμβητήριο, γιατί 

κάθε Πέμπτη τα παιδιά επισκέπτονταν το γειτονικό κολυμβητήριο στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Γυμναστικής). 

 Ακολουθούσε η προφορική εξάσκηση και επικοινωνία μέσω λεκτικής καθοδήγησης 

και προτροπής κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας «Διηγούμαι τα νέα μου», στην 

οποία τα παιδιά και η δασκάλα αναφέρονταν μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις στο 

τι είχαν κάνει την προηγούμενη μέρα μετά το σχολείο και τι ήταν αυτό που τους 



ευχαρίστησε ή τις στενοχώρησε. Ιδιαίτερη προσοχή δινόταν στην εξάσκηση της 

βραχυπρόθεσμης μνήμης των παιδιών σχετικά με καθημερινές δραστηριότητες 

ρουτίνας (είδος φαγητού, απογευματινών μαθημάτων, ψυχαγωγίας κτλ). Η 

εγκυρότητα ή μη των απαντήσεων-πληροφοριών ελεγχόταν μετά από επικοινωνία της 

εκπαιδευτικού με τους γονείς. Ορισμένες φορές η δραστηριότητα αυτή συνοδευόταν 

και από φωτογραφικό υλικό που αφορούσε γονείς, αδέρφια, κατοικίδια, ή επίδειξη 

αγαπημένων παιχνιδιών, αντικειμένων ή βιβλίων. 

 Μετά τη δραστηριότητα «Διηγούμαι τα νέα μου» ακολουθούσε η ομαδική διδασκαλία 

με την παρουσίαση-επίδειξη και επεξεργασία του μαθησιακού υλικού (Εικόνα 2), που 

αφορούσε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο 

το πρώτο δίωρο του προγράμματος μέχρι το πρώτο διάλειμμα
2
. 

 Καθημερινά αφιερωνόταν ένα δεκάλεπτο πριν την έναρξη του πρώτου διαλείμματος 

που περιελάμβανε επίσκεψη στις τουαλέτες, πλύσιμο χεριών, μετάβαση στην 

τραπεζαρία και κατανάλωση του προγεύματος. 

 Μετά το πρώτο διάλειμμα, στο δεύτερο δίωρο, εφαρμοζόταν κατά περίπτωση 

εξατομικευμένη διδασκαλία και επεξεργασία του διδακτικού υλικού, είτε στην τάξη 

είτε στο εργαστήριο των υπολογιστών, καθώς στο πρόγραμμά μας υπήρχαν και άλλου 

είδους παιδαγωγικές-θεραπευτικές παρεμβάσεις στις οποίες συμμετείχαν ατομικά τα 

μέλη της ομάδας μας (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη) και έτσι 

μειωνόταν ο αριθμός των παιδιών, απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρμογή 

διδασκαλίας ένας-προς-έναν. 

 Κατά την τελευταία ώρα του ημερήσιου προγράμματός μας, όταν αυτή δεν 

καλυπτόταν από τα μαθήματα της μουσικής ή της γυμναστικής, οι δραστηριότητές 

μας αφορούσαν την εικαστική αγωγή, την ακρόαση διήγησης, τη συναρμολόγηση 

παιχνιδιών παζλ κτλ., και γενικότερα δραστηριότητες χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου ακολουθεί την κατανομή των ωρών διδασκαλίας και διαλειμμάτων  του Δημοτικού 

Σχολείου Γενικής Αγωγής με το οποίο συστεγάζεται. 



Εικόνα 1. Πλαστικοποιημένες καρτέλες ταύτισης ημερομηνίας και εποχής. 

 

 

         
 

 

 

 
Εικόνα 2. Πρωτότυπο πλαστικοποιημένο διδακτικό υλικό. 

 

 

                 
 

       
 

              
      

   



Το παραπάνω πλαίσιο καθημερινού προγράμματος λειτούργησε θετικά και 

αποτελεσματικά αναφορικά με τους στόχους που είχαμε θέσει αρχικά και εφαρμόστηκε με τις 

αναγκαίες διαφοροποιήσεις και τις δύο επόμενες σχολικές χρονιές (2008-2009, 2009-2010), 

αυξάνοντας σταδιακά το χρόνο παραμονής μέσα στην τάξη και το χρόνο διδασκαλίας και 

επεξεργασίας του μαθησιακού υλικού, καθώς τα παιδιά είχαν προσαρμοστεί και εκδήλωναν 

την επιθυμία να συμμετέχουν πιο ενεργητικά στο μάθημα. Αντιδράσεις άρνησης είχαμε κατά 

διαστήματα από έναν μαθητή (ΔΑΔ) που αντιμετωπίστηκαν, προσαρμόζοντας τις 

δραστηριότητές μας, έτσι ώστε να συμμετέχει μερικώς, ή δημιουργώντας κίνητρα 

συμμετοχής μέσα από τη στρατηγική τροποποίησης συμπεριφοράς, σύμφωνα με την οποία ο 

μαθητής οφείλει να συμμετέχει σε μια δραστηριότητα προκειμένου να αμειφθεί μετά την 

ολοκλήρωσή της ή να στερηθεί ορισμένα προνόμια σε αντίθετη περίπτωση (ΑΠΣ για μαθητές 

με αυτισμό, 2003: 382-383, Bregman et al., 2005: 897-924). 

Το εκπαιδευτικό-διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της 

παρέμβασης περιλαμβάνει σχολικά εγχειρίδια, εκπαιδευτικό λογισμικό (τα παιδιά είναι σε 

θέση να χειρίζονται υπολογιστή), εποπτικό υλικό, φύλλα εργασίας, εκπαιδευτικά-

παιδαγωγικά παιχνίδια και τετράδια εργασίας για εξάσκηση στο σπίτι. Κατά την πρώτη φάση 

της εφαρμογής του προγράμματος δημιουργήθηκε πρωτότυπο εποπτικό υλικό που 

αποτελούνταν από πλαστικοποιημένες κάρτες επίδειξης, αναγνώρισης, ταύτισης και 

εξάσκησης. Κατά το δεύτερο και τρίτο χρόνο της παρέμβασής μας χρησιμοποιήσαμε με 

αναγκαίες τροποποιήσεις και παραλείψεις περιεχομένων το σχολικό εγχειρίδιο της Γλώσσας 

Πρώτης Δημοτικού σε συνδυασμό με το συνοδευτικό εκπαιδευτικό λογισμικό του Π.Ι., 

καθώς και τα βιβλία της σειράς «Γεια σας» (1
ο
 και 2

ο
 τεύχος βιβλίο μαθητή) για την ένταξη 

παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στην Α/θμια εκπαίδευση, αλλά και  πρωτότυπο 

εκπαιδευτικό υλικό ή βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό που κυκλοφορεί ευρέως. Για τα 

γνωστικά αντικείμενα των Μαθηματικών και της Μελέτης του Περιβάλλοντος 

χρησιμοποιήθηκε εν μέρει το πρώτο τεύχος των Μαθηματικών της Πρώτης Δημοτικού, το 

πρώτο και δεύτερο τεύχος των Μαθηματικών για την Πρώτη Δημοτικού του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και τα βιβλία της 

σειράς «Το μικρό μου λεξικό» για την ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στην 

Α/θμια εκπαίδευση. Χρήσιμο στάθηκε και το βιβλίο Ιστορίας της Τρίτης Δημοτικού, από 

όπου αντλήσαμε πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για την Ελληνική μυθολογία, 

αγαπημένο θέμα των παιδιών. 

Η εξάσκηση των παιδιών στο μαθησιακό υλικό σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο 

περιελάμβανε πρωτότυπο διδακτικό υλικό και φύλλα εργασίας που συμπληρώνονταν κατά τη 



διάρκεια του μαθήματος στην τάξη και παρόμοια φύλλα εργασίας για το σπίτι τα οποία 

συγκεντρώνονταν σε ένα τετράδιο αρχικά και στη συνέχεια σε δύο. Η εργασία στο σπίτι 

ολοκληρωνόταν με βοήθεια στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τα ίδια τετράδια 

αποτελούσαν και τετράδια επικοινωνίας με τους γονείς (Jenson et al., 1994: 538-548). 

 

4. Αξιολόγηση και αποτελέσματα του προγράμματος 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας του εκπαιδευτικού 

προγράμματος γινόταν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς με την κατάθεση των εκπαιδευτικών 

αξιολογήσεων για κάθε παιδί. Στη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος οι μαθητές/τριες 

κατέκτησαν το βασικό μηχανισμό της ανάγνωσης με διαφορετικούς ρυθμούς και σε 

διαφορετικά επίπεδα, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο. Τρία από τα έξι μέλη της ομάδας 

(ΔΑΔ) μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν άγνωστα κείμενα οργανωμένα σε μικρές 

παραγράφους με απλή δομή, αντλώντας πληροφορίες από αυτά, και τρία παιδιά (ΨΚΚ) 

μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν μικρά λεκτικά σύνολα. 

Παράλληλα οι μαθητές/τριες είναι σε θέση πλέον να ακούσουν με προσοχή και να 

κατανοήσουν μία διήγηση, όταν αυτή έχει σχέση με τα ενδιαφέροντά τους και τις εμπειρίες 

τους, εντοπίζοντας σχετικές εικόνες και σύμβολα, δεξιότητα η οποία αναπτύχθηκε τόσο μέσα 

από το γλωσσικό μάθημα όσο και από τα γνωστικά αντικείμενα της Μελέτης του 

Περιβάλλοντος και της Μυθολογίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Μυθολογίας (θεοί του 

Ολύμπου, Ηρακλής, Θησέας, Αργοναύτες, Τρωικός πόλεμος), οι εικόνες απεικόνισης των 

διαφόρων επεισοδίων αποτέλεσαν το βασικό ερέθισμα για την άντληση των ακουστικών 

πληροφοριών που είχαν προηγηθεί και λειτούργησαν πολύ αποτελεσματικά, καθώς τα παιδιά 

μπορούσαν να διαβάσουν τα σύντομα επεξηγηματικά κείμενα κάτω από αυτές, να 

παρατηρήσουν τις εικόνες και να ανακαλέσουν στη μνήμη τους αυτά που είχαν ακούσει. 

Στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος επιχειρήθηκε και επιτεύχθηκε η 

απομνημόνευση και απαγγελία μικρών απλών έμμετρων κειμένων-ποιημάτων από τα παιδιά, 

καθώς και η δραματοποίηση μικρών ρόλων που υπήρχαν στο μαθησιακό υλικό. 

Αναφορικά με τον γραπτό λόγο, όλα τα παιδιά είναι σε θέση να αντιγράψουν λέξεις 

και προτάσεις ή να γράψουν μικρές ή μεγαλύτερες προτάσεις με υπαγόρευση ή και από 

μνήμης, με το μολύβι και τα μαγνητικά γράμματα, ενώ όλα γνωρίζουν να γράφουν το όνομά 

τους ή μεμονωμένες λέξεις και στον υπολογιστή. Κατανοούν ότι με τον γραπτό λόγο είναι σε 

θέση να μεταφέρουν μηνύματα, δηλαδή να επικοινωνήσουν (Εικόνα 3). Μία από τις 

μαθήτριές μας χρησιμοποιεί τον γραπτό λόγο σε συνδυασμό με την ιχνογράφηση, δίνοντας 

τίτλο ή ερμηνεύοντας το θέμα που ζωγραφίζει (Εικόνα 4). 



 

Εικόνα 3. Κείμενο γραπτού μηνύματος μαθήτριας σε απόντα μαθητή. 

 

 
 

 

 
Εικόνα 4. Ο γραπτός λόγος ως μέσο έκφρασης, και ερμηνείας 

 

       
 

 



Η απόδοση των παιδιών σχετικά με τους αριθμούς και τις μεταξύ τους σχέσεις 

ποικίλλει, καθώς οι δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα είναι μεγαλύτερες. Ένα παιδί (ΔΑΔ) 

μπορεί να μετρά τους αριθμούς από το 1-100 και άλλα δύο (ΔΑΔ) από το 1-50. Δύο παιδιά 

(ΨΚΚ) μετρούν μέχρι το 10 και ένα (ΨΚΚ) μέχρι το 20. Όλα τα παιδιά αναγνωρίζουν τα 

αριθμητικά σύμβολα 1-10, ενώ τρία παιδιά (ΔΑΔ) μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν 

τους αριθμούς με σύμβολα ως το 20-30, να ταυτίζουν το γραπτό σύμβολο με την ποσότητα, 

να αναγνωρίζουν τα σύμβολα της πρόσθεσης και να υπολογίζουν αθροίσματα μέσα στην 

πρώτη δεκάδα. Από τα τρία παιδιά με ψυχοκινητική καθυστέρηση, ένα κάνει προσθέσεις 

μέσα στη δεκάδα και δύο μπορούν να κάνουν προσθέσεις μέσα στην πεντάδα. Επίσης, 

αναγνωρίζουν, ταυτίζουν και ονομάζουν τα σχήματα του κύκλου, τριγώνου, τετραγώνου και 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου. 

Η προφορική επικοινωνία αναπτύχθηκε μέσα από καθημερινή, καθοδηγούμενη, 

λεκτική δραστηριότητα «Διηγούμαι τα νέα μου», εκπαιδεύοντας τα παιδιά να ακούν αυτά που 

λέγονται, να περιμένουν τη σειρά τους για να μιλήσουν, να ενδιαφέρονται για την προσωπική 

ζωή των άλλων, να ζητούν πληροφορίες από τον συνομιλητή τους, να εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους και να επιδιώκουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Με τον καιρό έγινε τόσο 

ευχάριστη και αναγκαία η συγκεκριμένη δραστηριότητα και τα παιδιά είχαν προσαρμοστεί 

πλήρως με την καθημερινότητα, που η εσκεμμένη παράλειψή της οδηγούσε στη διαμαρτυρία 

ή στην υπενθύμιση για την πραγματοποίησή της. 

 Καταλήγοντας, θεωρούμε ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις δίνουν τη δυνατότητα 

στους μαθητές και στις μαθήτριές μας: 

 να επικοινωνούν μέσα από τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους,  

 να οργανώνουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους,  

 να βελτιώνουν την κατανόησή τους, 

 να καταβάλλουν αξιόλογη προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

μαθησιακού προγράμματος, 

 να ενδιαφέρονται για την απόδοσή τους μέσα στη σχολική τάξη, 

 να βιώνουν αισθήματα χαράς, όταν έρχονται στο σχολείο. 

 

5. Συμπέρασμα 

Η σύντομη και συνοπτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος 

επισημαίνει ότι η συνολική παιδαγωγική παρέμβαση στηρίχτηκε στην οργάνωση ενός 

ασφαλούς και προβλέψιμου περιβάλλοντος με σταθερές και καθημερινές ρουτίνες, στην 



εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών μεθοδολογιών και στη χρήση διαφόρων διδακτικών 

υλικών και εγχειριδίων
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. Η ύπαρξη ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος δεν αφορούσε 

μόνο το περιβάλλον της σχολικής τάξης, αλλά τη σχολική πραγματικότητα στο σύνολό της. 

Κι αυτό σημαίνει ότι υπήρξε αμέριστη συμπαράταξη και συνεργασία με τη διοίκηση και το 

υπόλοιπο ειδικό, εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου μας, όπως και με το 

οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών μας. Η προσπάθειά μας να κινητοποιήσουμε 

μαθησιακά τα παιδιά ανταποκρινόταν και στις προσδοκίες των γονέων οι οποίοι, όπως όλοι οι 

γονείς, έχουν την επιθυμία να βλέπουν τα παιδιά τους να προοδεύουν στην προσπάθειά τους 

να αποκτήσουν βασικές και απαραίτητες κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες. 

Η εκπλήρωση των ειδικών εκπαιδευτικών στόχων που θέσαμε στην αρχή του 

προγράμματος βρίσκεται σε εξέλιξη, δεδομένου ότι ο αναγκαίος χρόνος για τέτοιου είδους 

παρεμβάσεις ποτέ δεν είναι αρκετός. Η εκπαιδευτική παρέμβαση θα συνεχιστεί, εστιάζοντας 

περισσότερο στην ανάπτυξη της πρακτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης 

καθημερινών προβλημάτων. 

Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι η πιο σημαντική συνέπεια της εφαρμογής του 

συγκεκριμένου προγράμματος είναι η δημιουργία ομαδικού πνεύματος μέσα στην τάξη. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι τα παιδιά μοιράζονται μεταξύ τους, τόσο κατ’ ιδίαν όσο και 

στο πλαίσιο ομαδικών δραστηριοτήτων, τις επιθυμίες τους, τους φόβους, τις χαρές και γενικά 

τα συναισθήματά τους (Pinto et al., 2009). Έχουν αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις και 

εκδηλώνονται μέσα από αυτές, προσπαθώντας να δώσουν λύση σε προβλήματα 

καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η αυθόρμητη δήλωση ενός μαθητή με δυσκολία 

διαχείρισης άγχους, συχνές εκρήξεις θυμού και άρνησης του σχολικού περιβάλλοντος (ΔΑΔ) 

κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας «Διηγούμαι τα νέα μου» της άσχημης διάθεσής του, 

πυροδότησε το ενδιαφέρον των παιδιών για την κατάστασή του σε μια προσπάθεια να τον 

βοηθήσουν, συμπάσχοντας και προτείνοντας λύσεις στο πρόβλημά του. Σε αυτό το απλό και 

καθημερινό περιστατικό βρίσκουμε το μαθητή μας να εκφράζει το συναίσθημά του, να 

αναγνωρίζει τη δυσαρέσκειά του και την πηγή της, σημαντικό γεγονός για τον ίδιο, και να 

συναντά μαζί με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του τη δυσεύρετη και δύσβατη για τα 

παιδιά μας οδό της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επαφής. 

                                                 
3
 Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε λόγω της απουσίας διδακτικών εγχειριδίων και 

διδακτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εφαρμογή μαθησιακού 

προγράμματος σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, 

χρησιμοποιήσαμε κατά περίπτωση το ανάλογο εκπαιδευτικό λογισμικό. 
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