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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εφαρμογή των αρχών της συμμετοχικής εκπαίδευσης ή συνεκπαίδευσης αποτελεί μια 

πολυπαραγοντική διαδικασία της οποίας η έκβαση σε κάθε περίπτωση είναι απόρροια μίας 

πληθώρας μακροκοινωνικών (νομοθεσία, εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνική ανεκτικότητα, 

προκαταλήψεις, υποδομές, προσβασιμότητα σε εξειδικευμένες υπηρεσίες κλπ.) και 

μικροκοινωνικών παραμέτρων (σχολική μονάδα, φιλοσοφία σχολείου, διεύθυνση, δάσκαλος τάξης, 

γονείς άλλων παιδιών κοκ) που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε μία συνεχή και σταθερή βάση. 

Καθώς η συνεκπαίδευση θεωρείται μία σημαντική παράμετρος μίας επιτυχημένης 

κοινωνικοποίησης για την πλειονότητα των παιδιών με ιδιαιτερότητες, και ιδιαίτερα παιδιών με 

διαταραχές στην κοινωνική αλληλεπίδραση,  μια σειρά από διοικητικές  και  ψυχοπαιδαγωγικές 

παρεμβάσεις κρίθηκαν σκόπιμες προκειμένου ένας μαθητής με αυτισμό να αξιοποιήσει το δυναμικό 

του γνωστικά και κοινωνικά. Οι παρεμβάσεις αυτές για τη διευθέτηση πολυεπίπεδων δυσκολιών, 

στα πλαίσια συνεργασίας ειδικής και γενικής αγωγής, περιγράφονται με τη μορφή μελέτης 

περίπτωσης. Η αποτελεσματικότητα αυτού του μοντέλου εξετάζεται όσον αφορά στην κοινωνική 

αποδοχή του μαθητή και  τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του,  με παιδαγωγικά και ψυχομετρικά 

εργαλεία. Διατυπώνονται  τέλος προβληματισμοί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και ελληνικής 

πραγματικότητας.   

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: συνεκπαίδευση, αυτιστικό φάσμα, κοινωνικοποίηση, αποδοχή.   

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών συνεκπαίδευσης (ένταξης) των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής απασχολεί την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 

κοινότητα ήδη  από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80.Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας σοβαρά 

υπόψη την Έκθεση Warnock (1978),έθεσε ως προτεραιότητα την προώθηση της σχολικής 

ένταξης.  

      Σύμφωνα με τους ειδικούς, «η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς παρέχει μια σημαντική βάση 

για την εξασφάλιση της ισότητας ευκαιριών για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες σε όλες τις πτυχές 

της ζωής τους προϋποθέτει ευέλικτα εκπαιδευτικά συστήματα που ανταποκρίνονται στις 

διαφορετικές και συχνά σύνθετες ανάγκες των επιμέρους μαθητών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής ,2003:7). 

 

Νομοθετικά και οργανωτικά πλαίσια υποστήριξης της συνεκπαίδευσης 



Με το νόμο 1566/85  για τη «Δομή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 

η Ειδική Αγωγή ενσωματώνεται στο σύστημα της γενικής εκπαίδευσης με την υιοθέτηση 

του θεσμού των ειδικών τάξεων στα σχολεία της γενικής αγωγής.  

Η ένταξη όμως των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύστημα της γενικής 

εκπαίδευσης θεσμοθετείται πιο ουσιαστικά με το νόμο 2817/2000 που αφορά στην Ειδική 

εκπαίδευση και την  Αγωγή  ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και  με το νόμο 

3699/2008 ,σύμφωνα με τον οποίο η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση επιδιώκει : «τη βελτίωση και 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η 

επανένταξή τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν» και « την αλληλοαποδοχή, 

την αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με 

στόχο τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία, 

σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών), τις 

υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν»(Νομος 3699 αρ2,παρ.5). 

 Η μεταρρύθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών της Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, άλλωστε, η 

οποία συνδέεται με την εκπόνηση του Διαθεματικού  Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ) και των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) την περίοδο 2000-2005 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λαμβάνει υπόψη ότι :«Η παροχή  ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων 

μάθησης για όλους τους μαθητές αποτελεί βασική αρχή της δημοκρατικής κοινωνίας, ώστε το 

εκπαιδευτικό σύστημα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία άμβλυνσης των κοινωνικών 

ανισοτήτων» (Εφημερίδα της Κυβέρνησης α.φ.303/13/3/03 τ.Β :3735). Ο σχεδιασμός για την 

εκπαίδευση οφείλει να είναι ενιαίος για όλες τις ομάδες των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, «ιδιαίτερη 

μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) στα κοινά 

σχολεία αλλά και της Ειδικής Αγωγής ως αναπόσπαστο κομμάτι της Γενικής Εκπαίδευσης» 

(Εφημερίδα της Κυβέρνησης α.φ.303τ.Β :3739) 

Παρόλα αυτά ,ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προγραμμάτων σχολικής 

ενσωμάτωσης στη χώρα μας καθίσταται δυσχερής καθώς τα κενά και οι αδυναμίες του 

νομοθετικού πλαισίου, η αποσπασματικότητα και η οργανωτική ασυνέχεια ,ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά τους τρόπους επίτευξης των στόχων, δεν επιτρέπουν την ουσιαστική 

εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. Θα πρέπει εδώ να συνυπολογιστούν και 

παράγοντες που αναφέρονται στις κτιριακές υποδομές, στο  εκπαιδευτικό υλικό (έντυπα και 

ψηφιακά μέσα), στην επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, στη πληροφόρηση και την 

ευαισθητοποίηση του ευρύτερου γονεϊκού περιβάλλοντος, στην ευελιξία των αναλυτικών  

προγραμμάτων καθώς και σε διοικητικούς λόγους (ελλιπής χρηματοδότηση ,γραφειοκρατία, 

ευθυνοφοβία). 

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι για την εφαρμογή προγραμμάτων 

συνεκπαίδευσης  προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα : 

 Είναι διατεθειμένοι  οι δάσκαλοι του γενικού σχολείου να εμπλακούν σε μια προσπάθεια 

υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης ;  

 Είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να ανταποκριθούν στις ποικίλες διδακτικές και 

κοινωνικές προκλήσεις από την εφαρμογή των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης;  

 Ποιος ή ποιοι θα συντονίσουν και θα διαχειριστούν τα προγράμματα στο επίπεδο της 

σχολικής κοινότητας συνολικά ;  

 Τι είδους αναλυτικά προγράμματα θα χρησιμοποιηθούν ή τι είδους προσαρμογές στα 

αναλυτικά προγράμματα θα απαιτηθούν;  



Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά τόσο στο ρόλο  τόσο των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τη στάση και τις αντιλήψεις τους απέναντι στα ζητήματα της αναπηρίας όσο και του 

υποστηρικτικού ιστού ιδιαίτερα των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι 

αποτελούν πυλώνες στη στήριξη των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. 

 

Το  Μοντέλο συνεκπαίδευσης 
Στην Έκθεση Warnock,στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, προσδιορίζονται τρεις 

μορφές σχολικής ένταξης:  

α) η χωρική (locational), όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται στον ίδιο χώρο αλλά σε 

ξεχωριστές μονάδες ή σχολικά κτίρια, με αποτέλεσμα η επαφή των παιδιών με και χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να είναι περιορισμένη,  

 β) η κοινωνική (social), η οποία προωθεί την αλληλεπίδραση και την κοινωνική 

επαφή των παιδιών κυρίως κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων και  

γ) η λειτουργική (functional), η οποία πραγματοποιείται, όταν οι μαθητές με 

ειδικές ανάγκες συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή του γενικού σχολείου και 

ακολουθούν τους ίδιους εκπαιδευτικούς στόχους. 

Μια άλλη προσέγγιση σε μοντέλα συνεκπαίδευσης προσφέρει ο Norwich (2000:23-

24) , ο οποίος εκτός των άλλων αναφέρεται στο μοντέλο συμμετοχής όλων των παιδιών 

στην ίδια τάξη (Focus  on participating in same place)., σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά 

τοποθετούνται σε τάξεις της γενικής αγωγής με την παροχή πρόσθετης βοήθειας και 

υποστήριξης από ειδικευμένο προσωπικό, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, ή σε τάξεις 

υποστήριξης (recourse rooms-τμήματα ένταξης) όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο . 

 Η πρακτική που ακολουθούμε στο δικό μας παράδειγμα αποτελεί μια μορφή 

κοινωνικής (social) ένταξης με στοιχεία που δανείζεται από το μοντέλο συμμετοχής όλων 

των παιδιών στην ίδια τάξη (Focus  on participating in same place) δεδομένου ότι στόχος 

της είναι η  κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω της συμμετοχής σε κοινές δραστηριότητες του 

αναλυτικού προγράμματος. Η παιδαγωγική παρέμβαση σχεδιάστηκε με αφετηρία την αποδοχή 

και παραδοχή για την αναγκαιότητα της εφαρμογής και στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα της «Εκπαίδευσης που συμπεριλαμβάνει όλους» (Education For All, EFA) και 

έχει ως σημείο αναφοράς τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα όλων (Lynch και Irvine 2009, 

Acedo 2008, Jordan 2008, Zoniou-Sideri, Deropoulou-Derou, Karagianni και Spandagou 2006). 

 

Η διαδικασία της παιδαγωγικής παρέμβασης: Αντιμετωπίζοντας τις φοβίες και 

διαμορφώνοντας προσδοκίες. 

Η ατομική περίπτωση του δεκάχρονου μαθητή του σχολείου μας με αναπτυξιακές και 

συμπεριφοριστικές διαταραχές, που εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού, αποτελεί μία 

προσπάθεια υλοποίησης της συμμετοχικής εκπαίδευσης – συνεκπαίδευσης, η οποία αναφέρεται 

κυρίως στη σημασία της κοινωνικής ένταξης των αυτιστικών μαθητών/τριών στις τάξεις της 

γενικής εκπαίδευσης, αλλά και στην αναγκαία και ουσιαστική προσφορά όλων των 

εμπλεκομένων σε αυτή τη διαδικασία προσώπων και φορέων (Παπαγεωργίου 2009, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής 2003) . 

      Η διαμόρφωση των στόχων της ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης στο σύνολό της στηρίχτηκε 

στις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αδυναμίες του μαθητή μας με 

απώτερο σκοπό την αύξηση της κοινωνικότητάς του, τη διαχείριση του άγχους, της αναστάτωσης 

και της φοβίας που του προκαλεί η αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές 

του  και την αντιμετώπιση της χαμηλής αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής του (Παπαγεωργίου 

2009, Φλωρίδης και Σούλης 2007). 



     Οι ερευνητές Stainback, Stainback, East & Sapon-Shevin  (1994:489), υποστηρίζουν άλλωστε 

ότι «σκοπός της ενσωμάτωσης δεν είναι να εξαλείψει τις διαφορές,  αλλά να επιτρέψει σε όλους 

τους μαθητές να ανήκουν σε μια εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία επικυρώνει και εκτιμά την 

ατομικότητά τους» 

 

Γνωστικό και Ψυχολογικό προφίλ 

O A.  είναι ένα μικροκαμωμένο 10χρονο αγόρι, με ευκρινή και επαρκώς ανεπτυγμένο προφορικό 

λόγο, που όμως παρουσιάζει αδυναμία στον διάλογο, πλατειάζει και παρουσιάζει κυριολεξία. 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λειτουργία των μηχανών και συσκευών, που συχνά τον 

αποσπούν από τον κύριο σκοπό της συζήτησης ή της δραστηριότητας. Ανταποκρίνεται συνήθως 

στην κοινωνική συνδιαλλαγή, χωρίς όμως να την ξεκινά ο ίδιος. Είναι ευαίσθητος σε δυνατούς 

θορύβους, γκρινιάζει σε αρκετά μεγάλη συχνότητα και ήταν ιδιαίτερα αρνητικός σε ενασχόληση 

με γραφή και ανάγνωση τα δύο πρώτα χρόνια της φοίτησής του στο σχολείο, κάτι που δεν ισχύει 

στον ίδιο βαθμό πλέον, χωρίς να έχει απαλειφθεί. Η συμμετοχή του σε ομαδικές, κοινωνικές 

δραστηριότητες είναι συνήθως χωρίς ενθουσιασμό ή με κάποιο λογικοφανές, καλά διατυπωμένο 

επιχείρημα για αποχή.  

        Για την αξιολόγηση του γνωστικού του δυναμικού χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα WISC iii, 

κατά την οποία το Νοητικό Πηλίκο Γενικής Νοημοσύνης  τον κατατάσσει στα πλαίσια της 

οριακής νοημοσύνης. 

Υπάρχει διαφορά Πρακτικής- Λεκτικής Νοημοσύνης υπέρ της Λεκτικής, που είναι στατιστικά 

σημαντική,  εξηγεί κάποιες ιδιαιτερότητες στον τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών και σημαίνει  

ότι ο γενικός δείκτης δεν δίνει με απόλυτη ακρίβεια την εκτίμηση του νοητικού του δυναμικού. 

       Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει την εικόνα ενός παιδιού που λειτουργεί  γνωστικά στα  

πλαίσια της μέσης, φυσιολογικής νοημοσύνης σε κάποιες από τις δοκιμασίες, σε ορισμένες 

επιδεικνύει επιδόσεις που αντιστοιχούν σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ σε κάποιες άλλες 

λειτουργεί σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τους συνομηλίκους του, συνέπεια άνισης ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, που είναι τυπικές της αυτιστικής διαταραχής. Το γνωστικό προφίλ του παρουσιάζει 

επίσης χαρακτηριστικά που έχουν συνδεθεί  με παρουσία μαθησιακών δυσκολιών και διάσπασης 

προσοχής. 

      Συγκρίνοντας τις διαφορετικές  επιδόσεις του Α. μεταξύ τους και όχι με επιδόσεις 

συνομηλίκων του, παρατηρούνται  σχετικά δυνατά σημεία και αδυναμίες:  

     O Α. φαίνεται να έχει ιδιαίτερες δυνατότητες σε δοκιμασίες που απαιτούν κατανόηση εννοιών 

και λεκτική έκφραση, στην ικανότητα κατηγοριοποίησης εννοιών, καθώς και στον διαχωρισμό 

των κύριων από τις δευτερεύουσες λεπτομέρειες σε οπτική αναπαράσταση οικείων αντικειμένων. 

     Αντίθετα, φαίνεται να δυσκολεύεται κυρίως στην επεξεργασία ακουστικών πληροφοριών που 

είναι δομημένες σε ακολουθίες, στην ικανότητα να κατανοεί προφορικές οδηγίες και να 

επεξεργάζεται τις αφηρημένες έννοιες των αριθμών καθώς και στην ικανότητα να εργάζεται 

κάτω από συνθήκες πίεσης και να υιοθετεί νέες στρατηγικές μάθησης.  

     Εξετάζοντας τις επιδόσεις του με την προσέγγιση Ρέουσας/ Αποκρυσταλλωμένης 

Νοημοσύνης, φαίνεται ότι ο Α. αποδίδει καλύτερα όταν χρειάζεται να ανακαλέσει πληροφορίες 

που έχουν προηγούμενα αποκτηθεί και συνδέονται με την κουλτούρα και το πολιτιστικό 

περιβάλλον του ατόμου και λιγότερο καλά  όταν απαιτείται να χρησιμοποιήσει νέες 

στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.  

 



      Σε επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς, όπως αξιολογείται με την κλίμακα Vineland, έχει 

επιδείξει  βελτίωση και καλύτερη προσαρμογή στο πλαίσιο της ομάδας σε σύγκριση με 

παλαιότερα δεδομένα. Λειτουργεί βέβαια ακόμη σε πλαίσια μέσης μειονεξίας, όπως προκύπτει 

από τον γενικό δείκτη προσαρμοστικής συμπεριφοράς, που εκτιμάται σε επίπεδα τριών τυπικών 

αποκλίσεων κάτω από το μέσο και έχει  ηλικιακή αντιστοιχία παιδιού 5 περίπου ετών.  

    Τέλος, σημειώνονται στατιστικά σημαντικές ανεπιθύμητες συμπεριφορές, σε σύγκριση με 

ομηλίκους του, με κυριότερα προβλήματα την κακή συγκέντρωση και προσοχή, την έλλειψη 

αντίληψης κοινωνικών καταστάσεων και την παρορμητικότητα. 

 

Η εκπαιδευτική διαδρομή 

Ο μαθητής ήρθε στο σχολείο μας μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια ένταξης στο πλαίσιο της 

Γενικής Αγωγής και παρακολουθεί για τρίτη χρονιά το πρόγραμμά μας. Με μεγάλη προσπάθεια, 

υπομονή και ανοχή προσαρμόστηκε με επιτυχία και βελτιώνεται καθημερινά, δεδομένου ότι 

είναι ένα παιδί κινητοποιημένο γνωστικά και με διάθεση να συμμορφωθεί σε νόμους με όρια και 

κανόνες. Συμμετέχει σε ένα τμήμα έξι παιδιών της ίδιας ηλικίας με αυτόν και παρακολουθεί το 

πρόγραμμα της μαθησιακής ετοιμότητας του τμήματος, που στοχεύει στην ανάπτυξη και 

καλλιέργεια των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και στην απόκτηση βασικών 

σχολικών γνώσεων, όσο αυτό είναι δυνατό με βάση το νοητικό δυναμικό των μελών του 

τμήματος, αναφορικά με τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος και την 

Μυθολογία-Ιστορία. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση εφαρμόζεται εδώ και τρία χρόνια 

στο τμήμα με σημείο αναφοράς την αρχή ότι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζουν πρόοδο, όταν εξασφαλιστεί η συστηματική καθοδήγηση, η 

διάγνωση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση της εργασίας τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής 2003, Wilder και Williams 2001). 

  

            Ειδικότερα, ο μαθητής μας συμμετέχει με προθυμία στο μάθημα, δυσανασχετώντας 

ορισμένες φορές για την επανάληψη των μαθημάτων και την αργή πρόοδο. Διαβάζει πλέον με 

ευκολία, άγνωστα κείμενα όπου και αν τα συναντήσει. Έχει διδαχθεί τους αριθμούς μέχρι το 10 

και είναι σε θέση να κάνει απλές προσθαφαιρέσεις, ενώ μπορεί να μετρήσει μέχρι το 100, 

αναγνωρίζοντας και τη συμβολική γραφή των αριθμών. Με προσοχή μπορεί να παρακολουθήσει 

μία διήγηση και είναι σε θέση να ανακαλέσει τις πληροφορίες που άκουσε. 

          Με βάση το ιστορικό, την παιδαγωγική αξιολόγησή και την ψυχομετρική εκτίμηση του 

νοητικού δυναμικού θεωρήθηκε εφικτό και σκόπιμο να παρακολουθήσει τη χρονιά που μας 

πέρασε (2008-2009), συνοδευόμενος από την εκπαιδευτικό του Ειδικού Σχολείου της τάξης του, 

τα μαθήματα της Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος της Τρίτης Δημοτικού. Το 

πρόγραμμα συνεχίζεται και φέτος με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Τετάρτης 

Δημοτικού. Η υποστήριξη του μαθητή από την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής κρίθηκε αναγκαία 

και απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί ψυχολογικά ο μαθητής και να ξεπεράσει τους φόβους 

του, αλλά και να καθοδηγηθεί κατάλληλα ώστε να παρακολουθεί τα μαθήματα και να 

παρεμβαίνει σε αυτά όποτε είχε τη διάθεση και ένοιωθε την ανάγκη. 

         Εμβόλιμα αναφέρουμε στο σημείο αυτό τη δυνατότητα που παρέχεται από τη σχετική 

νομοθεσία (Νόμος  3699/08, άρ.7, παρ.4 ) στους μαθητές με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 

(σύνδρομο Asperger) να μπορούν να φοιτούν στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου  

«υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης και κατά περίπτωση, με βάση τη γνωμάτευση 

του οικείου ΚΕΔΔΥ, με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ο οποίος διαθέτει 

κατά προτίμηση εξειδίκευση στον αυτισμό». Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται από το Νομοθέτη 

η αναγκαιότητα για τη διάθεση ενός επιπλέον εκπαιδευτικού για την υποστήριξη του 



προγράμματος συνολικά. Η αναγκαιότητα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο ίδιο άρθρο 

(εδάφιο γ)  αναφέρεται ότι « Η παράλληλη στήριξη των αυτιστικών μαθητών μπορεί επίσης να 

υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων». 

            Η πρώτη επαφή και φοίτηση του μαθητή στην Πρώτη Τάξη του σχολείου Γενικής 

Αγωγής, το οποίο και εγκατέλειψε, αποτέλεσε μία τραυματική εμπειρία που του δημιούργησε 

επιπλέον άγχος και αμφιβολία για τις ικανότητές του και έτσι χρειάστηκε ένας χρόνος 

προπαρασκευής και προσαρμογής στο νέο σχολικό περιβάλλον, προκειμένου να επιδιώξουμε την 

προσέγγισή του με το δημοτικό σχολείο Γενικής Αγωγής που συστεγάζεται στο ίδιο κτήριο με το 

Ειδικό Σχολείο στο οποίο πλέον φοιτά. 

 Αρχικά επιλέχτηκε το τμήμα της Τρίτης Δημοτικού που βρίσκεται στον ίδιο όροφο με το 

Σχολείο Ειδικής Αγωγής και μάλιστα δίπλα στην αίθουσα που βρισκόταν η τάξη του. Καθώς ο 

μαθητής δεν έδειχνε ιδιαίτερη προθυμία να μετακινηθεί εκτός του σχολικού χώρου του Ειδικού 

Σχολείου, ακόμη και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, θεωρήθηκε ότι θα ήταν πιο εύκολο και 

πιο πιθανό να συναινέσει σε μία επίσκεψη στη διπλανή αίθουσα, όπως και έγινε.. 

 Στην πορεία της εφαρμογής του προγράμματος αποφασίστηκε η αλλαγή του τμήματος 

μια που ο μαθητής δυσανασχετούσε από την ατμόσφαιρα της τάξης, η οποία φιλοξενούσε 

παραπάνω από 20 παιδιά, πολλά από τα οποία εκδηλώνονταν θορυβωδώς. Παρόλα αυτά, η 

προσπάθεια δεν ήταν χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η πρώτη επαφή είχε γίνει και η διαδικασία της 

εξοικείωσης είχε ενεργοποιηθεί. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε και συνεχίζεται σήμερα στο τμήμα 

που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, όπου ο μαθητής μας πλέον δεν είχε σοβαρούς 

ενδοιασμούς ώστε να τον επισκεφτεί. Παράλληλα, το δεύτερο τμήμα της τάξης που τον 

φιλοξενούσε και τον φιλοξενεί έχει λιγότερα παιδιά και το μάθημα διεξάγεται ομαλά και χωρίς 

έντονες εκδηλώσεις των παιδιών, οι οποίες όταν συνοδεύονται από δυνατές φωνές του 

προκαλούν άγχος και μεγάλη δυσαρέσκεια, οδηγώντας τον στην άρνηση και στην απόρριψη του 

συγκεκριμένου πλαισίου. 

 

Η  δράση και η αντίδραση του μαθητή στο νέο σχολικό περιβάλλον 

Η προοπτική παρακολούθησης του  συγκεκριμένου μαθήματος στην Δ’ τάξη για τη σχολική 

χρονιά 2009-010 δεν έγινε δεκτή με ευχαρίστηση από τον Α., καθώς παρά το ακαδημαϊκό 

ενδιαφέρον του για το μάθημα, οι προηγούμενες εμπειρίες σε συνδυασμό με το μη προβλέψιμο 

κοινωνικό περιβάλλον τον τρόμαζε έντονα. Οι εκδηλώσεις άγχους τόσο στο σπίτι από την 

προηγούμενη μέρα, όσο και στο σχολείο, που μερικές φορές εκδηλώνονταν και με ενούρηση, 

ήταν έντονες.  

 

         Για την αντιμετώπιση αυτής της φόρτισης, χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ των άλλων, και 

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories), με οπτικοποίηση των λέξεων κλειδιά με σύμβολα 

Μάκατον, έτσι ώστε να αποσαφηνισθεί και να ορισθεί το πλαίσιο της  κοινωνικής κατάστασης, 

να μπορέσει να συγκεκριμενοποιήσει τους στρεσογόνους  παράγοντες και να εκφράσει με 

σαφήνεια αυτό που τον ενοχλούσε. Τέλος, κάποιοι αυτονόητοι κανόνες της λειτουργίας της 

μεγαλύτερης, σε σύγκριση με αυτή του Ειδικού σχολείου, τάξης καταγράφτηκαν και 

συζητήθηκαν, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συμπεριφορά (π.χ. σηκώνω το χέρι 

όταν θέλω να μιλήσω, η δασκάλα λέει ποιος θα μιλήσει, κλπ)  

      Η ψυχολογική προετοιμασία που είχε προηγηθεί σε συνδυασμό με εκτενή αναζήτηση και 

προσδιορισμό των συναισθημάτων του απέναντι στο εγχείρημα της μερικής φοίτησης σε μια 

άλλη τάξη με διαφορετικά χαρακτηριστικά είχε ως αποτέλεσμα τη συναίνεσή του.  



 

     Η συμμετοχή του στο μάθημα περιοριζόταν σε πρώτη φάση στην απλή αλλά προσεκτική 

ακρόαση, ενώ στη συνέχεια άρχισε να παρεμβαίνει λεκτικά ακολουθώντας τους νόμους και τους 

κανόνες της τάξης, ζητώντας την άδεια για να μιλήσει και να διαβάσει κι αυτός το κείμενο του 

μαθήματος και εκφράζοντας πολλές φορές τα συναισθήματά του καθώς και την ευαρέσκειά του 

στο σύνολο της μικρής εκπαιδευτικής κοινότητας της νέας τάξης στην οποία συμμετέχει.  

 

Αποτελέσματα 

Η υποδοχή του «επισκέπτη μαθητή» από τους μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης υπήρξε θερμή 

. Η αρχική περιέργεια εξελίχθηκε σε ενδιαφέρον το οποίο προκάλεσε ο ίδιος ο μαθητής με τη 

συμπεριφορά του και τις παρεμβάσεις του κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

   Προκειμένου να καταγράψουμε τα αποτελέσματα της πρακτικής που περιγράφεται, 

χρησιμοποιήσαμε, πέρα από την εμπειρική καταγραφή των αντιδράσεων των εμπλεκομένων 

μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, και κάποια πιο αντικειμενικά εργαλεία για την αξιολόγηση 

της επίτευξης του στόχου μετά την παρέλευση τριμήνου παρακολούθησης του μαθήματος από 

τον Α. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Ειδικό ερωτηματολόγιο / έντυπο καταγραφής σχολίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

των κοινωνικών ιστοριών της Carol Gray, χρησιμοποιώντας πάντα οπτικοποίηση λέξεων 

– κλειδιών με σύμβολα Μάκατον, που έδωσε τη δομή συζήτησης για καλύτερη 

καταγραφή των συναισθημάτων, εκτιμήσεων και επιθυμιών του Α. 

 Ερωτηματολόγιο με κλίμακα Likert 3 επιλογών απάντησης (ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ_) για 

τους μαθητές της Δ΄ τάξης, που κάλυπταν 4 τομείς : συναισθήματα σχετικά με τη 

συμμετοχή του Α, εκτίμηση της συμπεριφοράς του, εκτίμηση των γνωστικών του 

ικανοτήτων, επιθυμία συνδιαλλαγής. 

 Τη σελίδα 2 από το Ερωτηματολόγιο του Ackhenbach για Εκπαιδευτικούς. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του Α. στο σχετικό έντυπο, o A.  χαίρεται να πηγαίνει στο μάθημα 

του άλλου σχολείου, επιθυμεί να μιλά με τη δασκάλα και τα’ άλλα παιδιά και στο διάλειμμα για 

ό,τι έχουν συζητήσει στο μάθημα, τον ευχαριστεί να ακούει τη δασκάλα που λέει πολύ 

ενδιαφέροντα πράγματα και καθόλου βαρετά και να κοιτάζει το βιβλίο. Χρειάζεται απαραίτητα 

την κ. Ν (δασκάλα του) δίπλα του επειδή δεν συγκεντρώνεται καλά, δηλαδή δεν ακούει την κ. Μ 

όταν πρέπει και δεν κοιτάζει εκεί που πρέπει στο βιβλίο. «Με τίποτα» δεν θα ήθελε να 

παρακολουθήσει και άλλο μάθημα, γιατί του αρέσει μόνο η Μελέτη και «δεν την έχουμε 

ολοκληρώσει ακόμα». Δεν επιθυμεί να καθίσει με άλλο παιδί αυτή τη στιγμή «γιατί είναι 

πιασμένες όλες οι καρέκλες». Αν έπρεπε να διαλέξει θα καθόταν «μ’ ένα κορίτσι που αγαπάω 

αλλά δεν ξέρω ποιο είναι», εννοώντας ότι δεν γνωρίζει το όνομά της. Σε διευκρινιστική ερώτηση 

ανέφερε ότι δεν ξέρει «ούτε ένα» όνομα των παιδιών της Δ΄ τάξης. 

 

 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δασκάλας της Δ΄ τάξης, ο Α. λειτουργεί γνωστικά και από 

άποψη συμπεριφοράς περίπου στο μέσο όρο, είναι πολύ πιο χαρούμενος από το μέσο όρο, την 

ανησυχεί το γεγονός ότι παρακολουθεί ειδικό σχολείο, έχει αρκετές γνώσεις και εμπειρίες και 

συμμετέχει σε συζητήσεις, πιστεύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί κοινωνικά και γνωστικά. 

 

Τέλος, μια πρώτη ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών της Δ΄τάξης , δίνει την παρακάτω 

εικόνα :  

 



 
Πίνακας 1. Συναισθήματα των μαθητών  σχετικά με την παρουσία του Α. 

 
Από τα 18 παιδιά της τάξης (10 κορίτσια, 8 αγόρια), και τα 18 απάντησαν ότι τους αρέσει να 

πηγαίνει ο Α. στο μάθημα, τα 17 ότι δεν ανησυχούν όταν πηγαίνει ο Α,  εκτός από ένα κορίτσι 

που απάντησε ότι ανησυχεί, και ότι δεν «χαλάει» το μάθημα όταν γίνεται αυτό, εκτός από ένα 

αγόρι, που απάντησε αρνητικά.  

 

 
                                    Πίνακας 2. Πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές τη συμπεριφορά του Α. 

 
Όσον αφορά στο πώς αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά του, οι 17 μαθητές και μαθήτριες 

απάντησαν ότι είναι φρόνιμος (ερώτηση 2), εκτός από ένα αγόρι που δήλωσε «Δεν Ξέρω», όλοι 

απάντησαν ότι δεν είναι άτακτος (ερώτηση 7) και τα περισσότερα  αγόρια  και κορίτσια 

πιστεύουν ότι χαίρεται όταν πηγαίνει στο μάθημα (ερώτηση 6), εκτός από ένα αγόρι και τέσσερα 

κορίτσια, που απάντησαν «Δεν ξέρω». Τέλος, τέσσερα κορίτσια δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν αν 

θυμώνει εύκολα (ερώτηση 9), ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν ότι δε θυμώνει. 

 

 
Πίνακας 3. Πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές  τη γνωστική ικανότητα του Α. 

 



 

Όσον αφορά στην αντίληψη των παιδιών της τάξης για το κατά πόσο γνωρίζει πολλά πράγματα 

και είναι καλός στα μαθήματα (ερωτήσεις 4 και 10 αντίστοιχα), 1 αγόρι  απάντησε ότι δεν ξέρει 

αν γνωρίζει πολλά πράγματα και ένα κορίτσι απάντησε αρνητικά. Τα  τρία από τα δέκα κορίτσια 

και ένα από τα οκτώ αγόρια, απάντησαν ότι δεν ξέρουν αν είναι καλός μαθητής.  

 

 
Πίνακας. 4 . Επιθυμία συνδιαλλαγής των μαθητών με τον Α. 

 

Στις ερωτήσεις αν θα ήθελαν να κάθονται δίπλα στον Α. και αν θα ήθελαν να κάνουν μια 

εργασία με τον Α (ερωτήσεις 8 και 11 αντίστοιχα), τρία κορίτσια και 1 αγόρι απάντησαν « Δεν 

ξέρω» στην πρώτη ερώτηση, ενώ μόνο ένα αγόρι δεν θα ήθελε να κάνει μια εργασία μαζί του. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με βάση τις θετικές αντιδράσεις όλων των εμπλεκομένων, φαίνεται ότι ο βασικός στόχος της 

συνεκπαίδευσης του Α. στο συγκεκριμένο μάθημα, με τις  περιγραφείσες προυποθέσεις 

επιτεύχθηκε. Η αρχική αρνητική αντίδραση των μαθητών της Δ΄τάξης στην προοπτική να 

υποδεχθούν ένα παιδί με ιδιαιτερότητες, όπως περιγράφεται από τη δασκάλα της τάξης, έδωσε τη 

θέση της σε μια γενικευμένη θετική στάση με μερικές μεμονωμένες επιφυλάξεις. Ο ίδιος, 

βελτιώνοντας αυτοπεποίθηση και αντιμετωπίζοντας αρχικά άγχη, άρχισε να απολαμβάνει την 

εμπειρία και να αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες, εντός και εκτός σχολείων, χωρίς βέβαια να 

αίρονται οι περιορισμοί του. 

Τα προγράμματα συνεκπαίδευσης, ως διαδικασία, οργανώνονται με διάφορους τρόπους και σε 

διάφορα επίπεδα. Αυτό που ουσιαστικά καλούνται να διαχειριστούν οι εμπλεκόμενοι είναι ή ίδια 

«η φύση» των ειδικών αναγκών και η μη προβλεψιμότητά τους καθώς και η ποικιλομορφία και 

οι ατομικές διαφορές του συνόλου των μαθητών μιας τάξης. 

    Ο δάσκαλος/α, ακόμα και όταν απολαμβάνει τις υπηρεσίες της υποστηρικτικής ομάδας 

(Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων, Ψυχολόγων, Κ. Λειτουργών και Γονέων) βρίσκεται 

αντιμέτωπος με μια μεγάλη ποικιλομορφία μέσα στην τάξη και είναι υποχρεωμένος  να 

προσαρμόσει ή να σχεδιάσει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ικανοποιούνται επαρκώς οι ανάγκες όλων των μαθητών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη 

της Ειδικής Αγωγής  2003: 25 

     Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς αν όλη αυτή η προσπάθεια και η διάθεση ανθρώπινων 

και υπηρεσιακών πόρων δικαιολογεί το παραπάνω αποτέλεσμα. Μία απάντηση σε αυτό το 

ερώτημα θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι παρακάτω σκέψεις της Rita Jordan (Jordan R,2008), 

μεταφρασμένες από το άρθρο της :  

« Η διδασκαλία παιδιών στο ΑΦ είναι δύσκολη γιατί…… η αλληλεπίδραση με αυτά είναι πολύ πιο 

κοπιαστική και εξαντλητική λόγω της συνειδητής προσπάθειας να κατανοήσουμε και να πράξουμε 

με τρόπο που δεν προκύπτει  φυσικά και αυθόρμητα. 



Παρόλα αυτά μέσα από αυτή τη διαδικασία εμπλουτίζουμε κατανόηση, γνώσεις και δεξιότητες για 

την διδασκαλία όλων των παιδιών και όσο στη διδασκαλία μας αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την  

ποικιλομορφία τόσο ευκολότερη γίνεται¨»  

Επιπλέον προτείνει ότι : 

«Τα εξειδικευμένα σχολεία θα πρέπει τελικά  να αποτελούν Κέντρα Αριστείας (όχι μόνο να 

ισχυρίζονται ότι είναι) εισάγοντας πρωτοποριακούς τρόπους εργασίας για παιδιά στο Αυτιστικό 

φάσμα και ικανά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις πιο ακραίες περιπτώσεις. Πρέπει να 

αποτελούν ερευνητικά κέντρα όσο και εκπαιδευτικά (ίσως σε συνεργασία με πανεπιστήμια) και να 

αποκτήσουν ένα νέο ρόλο ως υποστηρικτικά της συνεκπαίδευσης στη γενική αγωγή και όχι ως 

εναλλακτική λύση». 

Και καταλήγει: 

“Imagine an educational system that recognized that to treat people equally we have to treat 

them differently, not the same. Imagine teachers who displayed informed empathy for those who 

are different (including those with ASD) just as much as they tried to teach children ‘emotional 

literacy’. Imagine if we were able to exclude fear from school, rather than excluding children.” 

 

 

 

Βιβλιογραφία 

 

Acedo, C. (2008). Inclusive education: pushing the boundaries. Prospects  (2008) 38:5-13. 

Achenbach,T, Rescorla, A.,(2003) Εγχειρίδιο για τα ερωτηματολόγια και προφίλ σχολικής ηλικίας 

του ΣΑΕΒΑ : ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς (παιδιά ηλικίας 11-18 χρονών), (μετ. 

Ρούσσου Αλεξάνδρα) Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα 

counterproductive effect of ‘inclusion’ practices. International Journal of Inclusive Education 

Vol. 10, No. 1, January 2006, pp. 39–58 

Gray, Carol et al The New Social Stories: Illustrated Edition. Ed. Arlington: Future Horizons, 

n.d. 

Jordan, R. (2008). Autistic spectrum disorders: a challenge and a model for inclusion in 

education. British Journal of special education (2008) 35,1:11-15 

Lynch, S.L., Irvine, A. N. (2009) Inclusive education and best practice for children with autism 

spectrum disorder: an integrated approach International Journal of Inclusive Education Vol., 

13, No. 8, December 2009, 845-859 

Norwich, B. (2000). Inclusion in education. From concepts, values and critique to 

practice, in H.Daniels, Special education re-formed. Beyond rhetoric! London: 

Palmer Press, pp. 5-30. 

Nόμος  3699/Ο8  Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ΦΕΚ 199/2.10.08,τ.Α 

Stainback, S., Stainback, W., East, K. and Sapon-Shevin, M. (1994) A commentary on inclusion 

and the development of positive  self-identity by people with disabilities. Exceptional 

Children, 60, 486–490. 

The Warnock Report (1978) Special educational needs Report of the Committee of Enquiry into 

the education of handicapped children and young people, London: Her Majesty's Stationery 

Office 

Vlachou, A. Role of special/support teachers in Greek primary schools: a 

Wilder, A.A., και Williams, J. (2001). Students with severe learning disabilities can learn higher 

order comprehension skills. Journal of Educational Psychology, 93, 268-278. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/188547766X/ref=nosim/polyxocom/


Zoniou-Sideri, Α., Deropoulou-Derou, E, Karagianni, P. και Spandagou, Ι. (2006) Inclusive 

discourse in Greece: strong voices, weak policies. International Journal of Inclusive 

Education Vol., 10, No.2-3, Marc-May 2006, pp.279-291 

Γεωργιάδη, Μ., Κουρκούτας, Ηλ. και Καλύβα, Ευφρ. (2007). Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην 

Ευρώπη. Στο Η Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας. Συνέδριο της 

Σχολής Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 17-20 Μαΐου 2007. Ιωάννινα 2007, 

1236-1243. 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ)  ΦΕΚ 303/13/3/03 τ.Β  

Ευρωπαϊκός  Φορέας  για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής (2003). Συμμετοχική Εκπαίδευση 

και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη (Συνοπτική Αναφορά). Διαθέσιμο στο:www.european-

agency.org. 

Ευρωπαϊκός Φορέας  για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής (2003), Αρχές Κλειδιά της Ειδικής 

Αγωγής Συστάσεις για τους Υπεύθυνους Χάραξης πολιτικής και Λήψης Αποφάσεων,διαθέσιμο 

στο www.european- agency.org 

Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής (2003). Η Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. Δίκτυο 

πληροφόρησης για την εκπαίδευση στην Ευρώπη, Ευρυδίκη. Διαθέσιμο στο www.european-

agency.org 

Λεξιλόγιο ΜΑΚΑΤΟΝ, διαθέσιμο στο: http://www.makaton.org 

ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις  

Νόμος 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες 

διατάξεις, ΦΕΚ 78/14.3.2000, τ. Α. 

Παπαγεωργίου, Β. (2009). Θεραπευτικές προσεγγίσεις των διαταραχών του φάσματος του 

αυτισμού, διαθέσιμο στο http://www.specialeducation.gr/files/pro_autism.doc 

Φλωρίδης, Θ., Σούλης Σπ. (2007). Συναισθηματική μάθηση σε παιδί με σύνδρομο Asberger στο 

Δημοτικό Σχολείο. Μια μελέτη περίπτωσης.. Στο Η Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση και οι 

προκλήσεις της εποχής μας. Συνέδριο της Σχολής Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, 17-20 Μαΐου 2007. Ιωάννινα 2007, 1303-1312. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.european-agency.org/
http://www.european-agency.org/
http://www.specialeducation.gr/files/pro_autism.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

                                                           
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

 
1. Μου αρέσει να έρχεται ο Α. στο μάθημα 

 

 
 

ναι 

 
 

όχι 

 
δεν 

ξέρω 
 

 2. Ο Α. είναι φρόνιμος 
 

 
ναι 

 
όχι 

 
δεν 

ξέρω 

 

3. Ανησυχώ όταν έρχεται στο μάθημα ο Α. 
 

 
 

ναι 

 
 

όχι 

 
 

δεν 
ξέρω 

 

4. Ο Α. ξέρει πολλά πράγματα 
 

 
ναι 

 
όχι 

 
δεν 

ξέρω 

 

5. Το μάθημα χαλάει όταν έρχεται ο Α. 
 

 
  ναι 

 
όχι 

 
δεν 

ξέρω 

 

6. Ο Α. χαίρεται όταν έρχεται στο μάθημα 
 

 

 
ναι 

 

 
όχι 

 

 
δεν 

ξέρω 

 

7. Ο Α. είναι άτακτος 
 

 
ναι 

 
όχι 

 
δεν 

ξέρω 

 

8. Θα ήθελα να κάθεται ο Α. δίπλα μου 
 

 

ναι 

 

όχι 

 

δεν 

ξέρω 

 

9. Ο Α. θυμώνει εύκολα 
 

 

ναι 

 

όχι 

 

δεν 
ξέρω 



 

10. Ο Α. δεν είναι καλός στα μαθήματα 
 

 
ναι 

 
όχι 

 
δεν 

ξέρω 

 

11. Θα ήθελα να κάνω μια εργασία με τον Α. 
 
ναι 

 
όχι 

 
δεν 

ξέρω 

 
 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

 



 

  


