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Εισαγωγή (1) 

 
Άτομα με βαριές ή σοβαρές αναπηρίες: 
 

Οι αναπηρίες τους εμποδίζουν σημαντικά την 
λειτουργικότητά τους. 

Συχνά αποκλείονται από υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
υποστήριξης βάσει των αναγκών τους. 

Αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στη νοητική, σωματική 
ή/και κοινωνική λειτουργία 

Πιθανώς να έχουν πολλαπλές αναπηρίες 

Η εκπαίδευσή τους άρχισε από τα τέλη της δεκαετίας 
‘70.  

Π.χ. Βαριά Ν.Α. (ΔΝ κάτω από 20 ή 25), Σοβαρή Ν.Α. 
(ΔΝ 20 ή 25 έως 35 ή 40). 



Εισαγωγή (2) 

 

Προτιμήσεις: 

Είναι εμφανείς μέσω της έλξης των ατόμων από 
αντικείμενα ή δραστηριότητες. 

 

Επιλογές: 

Είναι εμφανείς μέσα της δείξης ή κατονομασίας αυτών 
των αντικειμένων ή δραστηριοτήτων. 

 

 Οι δύο όροι είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους. 



Εισαγωγή (3) 

 

Σύμφωνα με την Καρτασίδου (2007): 

Διάφορες έρευνες αποδεικνύουν ότι τα παιδιά με βαριές 
ή σοβαρές αναπηρίες αλληλεπιδρούν περισσότερο με 
παιδιά τυπικής ανάπτυξης συγκριτικά με άλλα παιδιά 
με αναπηρίες. 

 
Για αυτόν τον λόγο στην παρούσα 
έρευνα δόθηκε έμφαση στην 
αλληλεπίδραση του μαθητή με έναν 
συμμαθητή του με αναπηρία. 



Ερευνητικά ερωτήματα-σκοποί 
Κεντρικό ερώτημα: 

Ποια είναι η σημασία της ένταξης των αισθητηριακών 
προτιμήσεων στη διδασκαλία των δεξιοτήτων διαπροσωπικών 
σχέσεων στα παιδιά με βαριές ή σοβαρές αναπηρίες;  

 

1ο ερώτημα: Ποιες είναι οι αισθητηριακές ιδιαιτερότητες και 
προτιμήσεις του μαθητή και πώς εντοπίζονται; 

 

2ο ερώτημα: Πώς μπορούν να ενταχθούν αυτές οι προτιμήσεις σε 
ένα πρόγραμμα παρέμβασης με σκοπό την ενίσχυση των 
διαπροσωπικών σχέσεων του μαθητή; 

 

3ο ερώτημα: Θα συμβάλει εν τέλει αυτή η ένταξη στην ενίσχυση 
των διαπροσωπικών σχέσεων του μαθητή; 

 

 



Μελέτη περίπτωσης  
Στέφανος (υποθετικό όνομα) 

8,5 ετών 

σοβαρή προς βαριά ΝΑ (ασαφής διάγνωση) 

φοιτά σε ειδικό δημοτικό σχολείο 

αρκετά απομονωμένος- δεν αλληλεπιδρά με παιδιά 

ανταποκρίνεται σε εντολές 

ιδιαίτερες συνήθειες (π.χ. σηκώνει τα μπατζάκια του, 
κάθεται οκλαδόν στην καρέκλα) 

άναρθρες κραυγές (παρατεταμένο –α) 

αγάπη προς τη μουσική- δικός του ρυθμός 

τρώει μόνος πολτοποιημένη τροφή- λερώνεται 

του αρέσει ο θόρυβος (π.χ. σύρσιμο καρέκλας) 

 



Περιγραφή του άλλου μαθητή 
Βαγγέλης (υποθετικό όνομα) 

7,5 ετών 

αυτισμός 

δείγματα κοινωνικότητας- καλές σχέσεις με 
συμμαθητές 

παίρνει πρωτοβουλίες 

λύνει απλά προβλήματα (π.χ. εντοπισμός καλωδίου 
Η/Υ, για να τον ανοίξει) 

ευχαρίστηση από καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

εμφανίζει εμμονές και στερεοτυπίες 

έχει δείξει εμμονή με τον Στέφανο 

 



Εργαλείο Συλλογής δεδομένων Ι 
 

Χρήση του Sensory Profile (Dunn, 1994) 

 Εντοπισμός των αισθητηριακών ιδιαιτεροτήτων του 
μαθητή. 

 

Στη συμπλήρωσή του συμμετείχαν: 

 Ο ερευνητής 

 Η δασκάλα του μαθητή 

 Ο εργοθεραπευτής 

 Η μητέρα του μαθητή 



Εργαλείο Συλλογής δεδομένων ΙΙ 
 

 Χρήση αυτοσχέδιων φύλλων παρατήρησης – αρχική 
αξιολόγηση (12 φύλλα- 6 από τον ερευνητή και 6 από την 
δασκάλα σε 1 εβδομάδα, 15’ παρατηρήσεις). 

 

Καταγραφή πλαισίου και δομής της διδασκαλίας. 

 

Παρατήρηση και καταγραφή θετικών, αρνητικών και 
ουδέτερων συμπεριφορών απέναντι σε ερεθίσματα. 

 

Εντοπισμός αγαπημένων αισθητηριακών ερεθισμάτων βάσει 
της συχνότητας προσήλωσης και της έντασης της 
συμπεριφοράς (εμπειρικά). 

 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Πρόγραμμα παρέμβασης: 
 
 12 παρεμβάσεις (20’ η κάθε μία) 
 
 τάξη και αίθουσα αυτορρύθμισης (περιβάλλοντα) 

 
 ένταξη των αγαπημένων ερεθισμάτων (1 ως 3)  με 

 
 δομημένες δραστηριότητες και 

 
 ελεύθερη παρατήρηση  

 
 μίμηση προτύπου και σταθερή καθυστέρηση χρόνου 

(στρατηγικές διδασκαλίας) 
 

 καταγραφή έναρξης και απάντησης αλληλεπίδρασης (ΕΑ και ΑΑ) 



Εικόνα 4. Δομημένες δραστηριότητες. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SENSORY 
PROFILE 



Εικόνα 1.  Αποτελέσματα Sensory Profile βάσει περίληψης παραγόντων. 



Εικόνα 2. Αποτελέσματα Sensory Profile βάσει περίληψης ενοτήτων. 



Συνολική ερμηνεία των αποτελεσμάτων του 
Sensory Profile 

Δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής (π.χ. 
ολοκλήρωση δραστηριοτήτων με παράλληλους 
δευτερεύοντες ήχους). 

Δυσκολίες στην αντίληψη της αφής, του πόνου και 
γενικότερα ένδειξη απάθειας. 

Αρνητική αντίδραση σε ύψη και άλματα. 

Προτίμηση σε καθιστικές δραστηριότητες. 

Δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα. (< όριο). 

Δείχνει να μην ακούει τι του λένε. 

Πνίγεται εύκολα με υφές τροφών (τρέφεται με κρέμες). 

Μασάει ή γλύφει μη φαγώσιμα αντικείμενα. 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 



Εικόνα 3. Θετικές, αρνητικές και ουδέτερες συμπεριφορές του μαθητή. 



Αγαπημένα Ερεθίσματα 

Αγαπημένα ερεθίσματα: 

1. μουσικό παιχνίδι με πλήκτρα και ακουστικό (απτικό/ 
ακουστικό) 

2. πάνινο ελεφαντάκι με ήχο (απτικό/ ακουστικό) 

3. παραμύθι «η φάρμα» με υφές (απτικό) 

4. ξύλινη μαράκα (απτικό/ ακουστικό) 

5. μουσική (ακουστικό)  
 

 «κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια» (παιδικό) 

 «aram sam sam» (παιδικό) 

 «Rondo alla Turca» (Mozart) 

 «Ο χορός των σπαθιών» (Khachaturian) 

 «Ρώσικος χορός» από τον «Καρυοθραύστη» (Tchaikovsky) 

 

 



ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
ΕΑ: 

χτυπά (φιλικά) τα χέρια του πάνω στον Βαγγέλη 

χτυπά τα χέρια του Βαγγέλη πάνω σε εκείνον ή στον 
εαυτό του 

χτυπά τη μαράκα πάνω στον Βαγγέλη 

χαϊδεύει ή πιέζει τα χέρια του Βαγγέλη 

κατευθύνει τα χέρια του Βαγγέλη στο σώμα ή στο 
κεφάλι, για να δεχτεί το άγγιγμα 

χτυπά απλά τον Βαγγέλη στην πλάτη και χαϊδεύει την 
κουκούλα της μπλούζας του 

βλεμματική επαφή για αρκετά δευτερόλεπτα 

χτυπά τα χέρια του Βαγγέλη στο καλοριφέρ 

 

 



ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
ΑΑ: 

δέχεται θερμά τα αγγίγματα του Βαγγέλη (γελά, χαμογελά, 
πιέζει τα χέρια του, χαϊδεύει τη μύτη του) 

σπρώχνει τον Βαγγέλη, όταν τον πλησιάζει 

πήρε το χέρι του Βαγγέλη, το έσφιξε και το ακούμπησε πάνω 
στο πόδι του (Βαγγέλη) 

χαμογελά, όταν ο Βαγγέλης χτυπά απαλά τα χέρια του πάνω 
του ή αντίστοιχα το ελεφαντάκι 

χάιδεψε και έγλυψε το ελεφαντάκι, όταν το έβαλε ο 
Βαγγέλης μπροστά στο πρόσωπό του 

ασχολήθηκε παράλληλα με ερεθίσματα (π.χ. βιβλίο) 

άρπαζε το ερέθισμα, όταν το έπαιρνε ο Βαγγέλης 

 έκαναν μαζί κούνια, ακούγοντας μουσική και χαμογελώντας 
(αίθουσα αυτορρύθμισης) 

 



Εικόνα 5. Ποσοτική ανάλυση δεδομένων της παρέμβασης. 



3ο ερευνητικό ερώτημα 
Τελική αξιολόγηση- χρήση αυτοσχέδιων φύλλων 

παρατήρησης (12 φύλλα, 6 ο ερευνητής και 6 η 
δασκάλα) σε 2 εβδομάδες. 

 

αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης (αν είναι ίδια 
ποσοτικά και ποιοτικά) με 15’ παρατηρήσεις 

 

ποσοστό συμφωνίας παρατηρητών (Interobserver 
Agreement): 100% για ΕΑ και 83,3% για ΑΑ 

 

Ποιοτικά δεδομένα: παρόμοιοι τρόποι ΕΑ και ΑΑ 



Εικόνα 6. Ποσοτική ανάλυση δεδομένων της τελικής αξιολόγησης.  



Κοινωνική εγκυρότητα έρευνας 
 Intervention Rating Profile- Teacher version (Witt & 

Martens, 1983, όπως αναφέρεται στο Carter, 2010, σ. 55) 

6 συμμετέχοντες: 3 δάσκαλοι, ψυχολόγος, κοινωνική 
λειτουργός και η μητέρα. 

Θετικά αποτελέσματα για την επιτυχία και την εκγυρότητα 
της έρευνας. 

 

 1ος:  103/120 

 2ος:  95/120 

 3ος:  97/120 

4ος:  86/120 

 5ος:  86/120 

6ος:  49/54 (η μητέρα- λιγότερες ερωτήσεις) 

 



Συμπεράσματα (1) 

Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις: 

καμία ΕΑ στην 1η και 3η-5η παρέμβαση (χρόνος για 
οικειότητα και κανένα κοινό σημείο αναφοράς έως την 
παρέμβαση) 

 

ο Στέφανος διεκδικεί τα ερεθίσματα που θέλει και 
δείχνει αν επιθυμεί ή όχι σωματική επαφή (όχι τόσο 
αναμενόμενο δεδομένης της απάθειας και των 
σύνθετων αναγκών του) 

 

η παρέμβαση φάνηκε να είναι πολύ ευχάριστη και για 
τους 2 μαθητές. 

 

 



Συμπεράσματα (2) 

Συμφωνία με πολλές έρευνες που τονίζουν τη σημασία 
της αξιολόγησης και ένταξης των προτιμήσεων στη 
διδασκαλία. 

Ιδιαίτερη συμφωνία με την έρευνα των Piazza et. al 
(1996), σύμφωνα με την οποία τα προτιμώμενα 
ερεθίσματα δρουν ως ενισχυτές και χρησιμοποιούνται 
για κάθε πρόγραμμα σχετικά με τις βαριές ή σοβαρές 
αναπηρίες. 

Σημαντικά για τη βιβλιογραφία αποτελέσματα, όμως 

ανάγκη για μελλοντική έρευνα για τις βαριές ή σοβαρές 
αναπηρίες και τις διαπροσωπικές σχέσεις (βελτίωση 
των προγραμμάτων διδασκαλίας). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

















ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 


