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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
Η παρούσα εργασία είναι αφιερωµένη στον ∆ηµήτρη Γεωργιάδη. Ο ∆ηµήτρης 

είναι ένα παιδί, το οποίο καθ’όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας υπέδειξε 

σε µεγάλο βαθµό υποµονή κι επιµονή. Η συνεργασία του και ο ενθουσιασµός του 

ήταν καταλυτικοί παράγοντες, ώστε να µπορέσει να διεκπεραιωθεί η έρευνα. 

Πολλές ευχαριστίες οφείλονται και στην οικογένεια του ∆ηµήτρη, η οποία 

αποδέχτηκε την πραγµατοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας µέσα στο σπίτι της. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στην µητέρα του ∆ηµήτρη, η οποία δεσµεύτηκε 

απέναντί µας για την ολοκλήρωση αυτής της έρευνας και θυσίασε αρκετές ώρες από 

τον ελεύθερο χρόνο της. Οι προβληµατισµοί και η εµπειρία της µας βοήθησαν στη 

βελτίωση της εφαρµογής του προγράµµατος. 

Τέλος, είναι απαραίτητο να δοθούν ευχαριστίες και στο Ίδρυµα Κρατικών 

Υποτροφιών, το οποίο µου έδωσε τη δυνατότητα πραγµατοποίησης µεταπτυχιακών 

σπουδών. 



 5 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε από την Χαραλαµπίδου Μαρία, 

υπότροφο του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών. Η υποτροφία αφορά στην 

πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών στο εσωτερικό για το γνωστικό πεδίο της 

ειδικής αγωγής. Η έναρξη της υποτροφίας πραγµατοποιήθηκε µε την εξασφάλιση 

αποδοχής για πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 

κατεύθυνσης Ειδική Αγωγή, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και έχει διάρκεια 24 

µηνών.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εκπαίδευση των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες αποτελεί ένα 

σηµαντικό κοµµάτι για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου πληθυσµού. Η εκπαιδευτική 

οµάδα, η οποία θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής παρέµβασης των 

ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, πρέπει να ξεφύγει από τη νοοτροπία του 

πολυεπιστηµονικού µοντέλου παρέµβασης. Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών οµάδων εφαρµόζει το παραδοσιακό µοντέλο της 

πολυεπιστηµονικότητας, όπου η κάθε ειδικότητα εξετάζει εξατοµικευµένα το κάθε 

παιδί και δεν συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες ειδικότητες. Τα άτοµα µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες είναι µία κατηγορία ειδικών αναγκών, η οποία επιβάλλει τη 

συνεργασία µεταξύ των µελών µιας εκπαιδευτικής οµάδας. Ο συγκεκριµένος 

πληθυσµός απαιτεί συνέπεια στην εφαρµογή της εκπαιδευτικής παρέµβασης. Είναι 

πολύ βασικό τα άτοµα, τα οποία συναναστρέφονται µε παιδιά µε βαριές πολλαπλές 

αναπηρίες, να µοιράζονται τις ίδιες στρατηγικές παρέµβασης, ώστε τα αποτελέσµατα 

που θα προκύψουν να είναι ενθαρρυντικά για τα παιδιά αυτά. Συνέπεια, λοιπόν, της 

παραπάνω αντίληψης αποτελεί η εφαρµογή του διεπιστηµονικού, αν όχι του δια-

επιστηµονικού, µοντέλου παρέµβασης µε βασική αρχή αυτή της συνεργασίας µεταξύ 

των µελών. 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την εφαρµογή του Αναλυτικού 

Προγράµµατος PLAI σε παιδί µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. Στόχοι της 

συγκεκριµένης εργασίας είναι η περιγραφή των αποτελεσµάτων από την πιλοτική 

εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI στη µελέτη περίπτωσης παιδιού µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες, η καταγραφή της εµπειρίας και άποψης του φροντιστή 

του παιδιού, σχετικά µε τα οφέλη του συγκεκριµένου Αναλυτικού Προγράµµατος και 

η µελέτη της ευχρηστίας του συγκεκριµένου προγράµµατος. Η συγκεκριµένη εργασία 

αποτελείται από πέντε κεφάλαια. 

Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Αρχικά, παρουσιάζεται ένα γενικό πλαίσιο των ατόµων µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες. Παρουσιάζονται κάποιοι ορισµοί και χαρακτηριστικά των 

ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες και στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο 

κοµµάτι της εκπαίδευσης του συγκεκριµένου πληθυσµού. Λόγω του γεγονότος ότι η 

σχέση µεταξύ θεραπείας και εκπαίδευσης είναι αλληλοεξαρτώµενη για τα άτοµα µε 
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βαριές πολλαπλές αναπηρίες, γίνεται αναφορά και για τη θεραπευτική και για την 

εκπαιδευτική παρέµβαση. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επικοινωνιακό πλαίσιο 

των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. Αρχικά, αναφέρονται κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά της επικοινωνίας και στη συνέχεια, αναλύεται το κοµµάτι της 

επικοινωνίας των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες (αξιολόγηση, διδασκαλία, 

τρόποι επικοινωνίας). Ακόµη, παρουσιάζεται το κοµµάτι των αλληλεπιδράσεων, 

εφόσον αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα της επικοινωνίας. Τέλος, γίνεται 

αναφορά στις νύξεις, µια στρατηγική παρέµβασης για τον τοµέα των 

αλληλεπιδράσεων και παρουσιάζεται αναλυτικά το αναλυτικό πρόγραµµα PLAI, ένα 

πρόγραµµα προώθησης της αλληλεπίδρασης µεταξύ φροντιστή και παιδιού µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες. Τα δύο πρώτα κεφάλαια ολοκληρώνονται µε την παρουσίαση 

του σκοπού της παρούσας έρευνας. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη µεθοδολογία της έρευνας. Πιο 

συγκεκριµένα, γίνεται µία περιγραφή του είδους της εκπαιδευτικής έρευνας και 

δίνεται η περιγραφή του παιδιού. Τέλος, γίνεται αναφορά στην ερευνητική διαδικασία 

και στα εργαλεία συλλογής των δεδοµένων. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στα αποτελέσµατα της έρευνας. Αρχικά, 

παρουσιάζεται η αρχική συνέντευξη φροντιστή και στη συνέχεια, τα φύλλα 

καταγραφής των πέντε ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI. Έπειτα, 

γίνεται αναφορά στις βιντεοσκοπήσεις και στα αποτελέσµατα αυτών.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο, γίνεται µία συζήτηση και διεξάγονται κάποια 

συµπεράσµατα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται 

αναφορά στην πρόοδο του παιδιού, στα αποτελέσµατα της τελικής συνέντευξης 

φροντιστή και στην ευχρηστία του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI. Επίσης, γίνεται 

αναφορά στους περιορισµούς της έρευνας, σε προτάσεις για την εφαρµογή του  

Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI στην Ελλάδα και στην ανάγκη για περαιτέρω 

µελλοντική έρευνα. 

Τέλος, υπάρχει ένα παράρτηµα, στο οποίο υπάρχουν όλα τα µεταφρασµένα 

φύλλα καταγραφής των σηµαντικών ερωτήσεων, της αρχικής συνέντευξης φροντιστή 

και των ενοτήτων του προγράµµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ-ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

1.1 Ορισµοί και Χαρακτηριστικά 
 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει µία πληθώρα όρων για την κατηγορία των ατόµων 

µε ειδικές ανάγκες που χαρακτηρίζονται ως άτοµα µε σοβαρές ή βαριές πολλαπλές 

αναπηρίες. Παραδείγµατα τέτοιων όρων είναι βαριά νοητική καθυστέρηση, 

πολλαπλές αναπηρίες, παιδιά µε µεγάλο βαθµό ψυχοκινητικής αναπτυξιακής 

καθυστέρησης (Καρτασίδου, 2006), έντονες φυσικές δυσκολίες, σοβαρές µαθησιακές 

δυσκολίες, αναπτυξιακή καθυστέρηση κ.ά. (Mednick, 2007). 

Επίσης, δεν υπάρχει διεθνώς ένας κοινός ορισµός για τη συγκεκριµένη 

κατηγορία ειδικών αναγκών. Παρακάτω, παρουσιάζονται κάποιοι ορισµοί για τα 

άτοµα µε σοβαρές ή βαριές πολλαπλές αναπηρίες.  

Στην πρακτική της Ειδικής Αγωγής, ως παιδιά µε βαριά αναπηρία 

χαρακτηρίζονται πολλές και διάφορες περιπτώσεις αναπηρίας, όπως: 

• ένα παιδί µε βαριές κρίσεις επιληψίας και σωµατική αναπηρία 

• ένα τυφλό παιδί µε βαριά σωµατική αναπηρία και νοητική 

καθυστέρηση 

• ένα παιδί µε νοητική καθυστέρηση και αυτισµό 

                                                                      (Καρτασίδου, 2005) 

Ο Froehlich (όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου 2006) χαρακτηρίζει ως άτοµο 

µε βαριά αναπηρία εκείνο το οποίο: 

• δεν µπορεί να κινηθεί µόνο του ούτε και µπουσουλώντας 

• δεν µπορεί να κάνει καθορισµένες σκόπιµες κινήσεις µε τα 

χέρια του 

• δε διαθέτει καµία ενεργή λεκτική επικοινωνία 

• µπορεί να αντιδράσει µόνο σε κάτι άµεσα βιώσιµο 

• δεν µπορεί να συλλάβει απλές αφηρηµένες έννοιες 

• µπορεί να αντιδράσει σε καταστάσεις που προσφέρουν άµεση 

σωµατική επαφή µε άλλους 

• εξαρτάται από τη βοήθεια των άλλων σε καθηµερινή βάση 
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Σύµφωνα µε τον Simpson (2001) (όπως αναφέρεται Καρτασίδου 2005), ως 

άτοµα µε πολλαπλές αναπηρίες  χαρακτηρίζονται εκείνα που έχουν νοητική 

καθυστέρηση (σοβαρή ή βαριά), καθώς επίσης και ένα ή περισσότερα σοβαρά 

κινητικά ή αισθητηριακά προβλήµατα ή ειδικές ανάγκες υγείας: 

• νοητική καθυστέρηση µε επιληψία 

• νοητική καθυστέρηση µε σοβαρή διαταραχή συµπεριφοράς 

• νοητική καθυστέρηση µε οπτική ή ακουστική εξασθένιση                                                                      

Ένας ορισµός, ο οποίος είναι αρκετά περιεκτικός είναι αυτός των Sailor et al 

(1988). Σύµφωνα µε αυτόν, τα άτοµα µε βαριές/σοβαρές αναπηρίες εµφανίζουν ένα 

συνδυασµό ευρείας έκτασης πολλαπλών δυσλειτουργιών (ψυχοκινητικές, 

αισθητηριακές, συµπεριφορικές). Η σοβαρότητα αυτών των δυσλειτουργιών, πάντα 

σε συνδυασµό µε τη νοητική καθυστέρηση, προκαλεί περιορισµένο πεδίο 

λειτουργικότητας σε διάφορους τοµείς ανάπτυξης.  

Σε γενικές γραµµές, λοιπόν, τα άτοµα µε σοβαρές ή βαριές πολλαπλές 

αναπηρίες παρουσιάζουν ένα µεγάλο εύρος χαρακτηριστικών, ανάλογα µε το 

συνδυασµό και τη σοβαρότητα της αναπηρίας και την ηλικία του ατόµου. Κάποια 

από αυτά τα χαρακτηριστικά µπορεί να είναι τα εξής: 

• κινητικές δυσκολίες 

• φτωχές κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

• φτωχές αισθητηριακές δεξιότητες 

• φτωχές γνωστικές δεξιότητες 

• προβλήµατα όρασης και ακοής 

• προβλήµατα συµπεριφοράς 

• ιατρικά προβλήµατα 

• φτωχή αυτό-εκτίµηση 

(Mednick, 2007) 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου πληθυσµού οδηγούν σε ένα 

συνδυασµό αναγκών (φυσικές και ιατρικές ανάγκες, εκπαιδευτικές ανάγκες, 

κοινωνικές/συναισθηµατικές ανάγκες), οι οποίες τονίζουν την αναγκαιότητα 

συνεργασίας διαφόρων ειδικοτήτων  για την αποτελεσµατική εκπαίδευση των ατόµων 

µε σοβαρές ή βαριές πολλαπλές αναπηρίες. 
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1.2 Αξιολόγηση 
 

Η ιατρική διάγνωση από µόνη της είναι ανεπαρκής για τον προσδιορισµό του 

είδους υποστήριξης που χρειάζεται ο κάθε µαθητής για την ελαχιστοποίηση των 

δυσκολιών και περιορισµών. Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση αξιολόγησης υψηλής 

ποιότητος, διότι η απουσία της µπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις σχετικά µε 

προσωπικές και περιβαλλοντικές προσαρµογές (Tadema et al., 2005). Η αξιολόγηση 

του κάθε µαθητή µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες πρέπει να καλύπτει πολλές πλευρές, 

όπως όραση, ακοή, αισθητικοκινητική ανάπτυξη, λειτουργικά/οικολογικά 

ερωτηµατολόγια και οικογενειακή λειτουργικότητα (Thomas et al., 1995). 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι σκοποί της αξιολόγησης. Μερικοί 

από αυτούς είναι οι εξής: 

• ανίχνευση (προσδιορισµός για το εάν το παιδί έχει κάποιο πρόβληµα) 

• διάγνωση 

• καταλληλότητα (χρήση τυποποιηµένων τεστ για τον προσδιορισµό των 

συγκεκριµένων καθυστερήσεων που σχετίζονται µε τη νοητική 

καθυστέρηση και άλλες σοβαρές αναπηρίες) 

• ανάπτυξη εξατοµικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων (ΕΕΠ) 

• παρακολούθηση προόδου παιδιού 

• εκτίµηση προγράµµατος 

(Cipani & Spooner, 1994) 

Ο Langley (1986) (όπως αναφέρεται στο Mednick, 2007) αναφέρει ότι ο 

πρωταρχικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η βοήθεια στο σχεδιασµό των 

στρατηγικών παρέµβασης. Η αξιολόγηση αφορά στη βελτίωση της ποιότητας της 

διδασκαλίας και της µάθησης. Ο Mednick (2007) αναφέρει ότι πριν την έναρξη της 

αξιολόγησης είναι απαραίτητη η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων 

πληροφοριών για τη γενική φυσική κατάσταση και κινητική αναπηρία, το ιατρικό 

ιστορικό και τη χορήγηση φαρµάκων, τη γνωστική λειτουργία, τα επίπεδα διέγερσης 

του παιδιού κατά τη διάρκεια της ηµέρας, τις προτιµώµενες περιβαλλοντικές 

συνθήκες και τα ενδιαφέροντα και τις αποστροφές του παιδιού. 

Βιβλιογραφικά αναφέρονται δύο προσεγγίσεις για την αξιολόγηση: 

• Προσέγγιση βασισµένη σε νόρµες (norm-referenced approach) � 

τυποποιηµένα τεστ που βασίζονται στην ερµηνεία του σκορ 
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• Προσέγγιση βασισµένη σε κριτήρια (criterion-referenced approach) � 

η επίδοση µετριέται βάσει ενός προκαθορισµένου κριτηρίου 

(Mednick, 2007) 

Το εργαλείο αξιολόγησης, για να είναι κατάλληλο, πρέπει να ταιριάζει στις 

ανάγκες του παιδιού, στο περιβάλλον, στο χρόνο εφαρµογής και τους λόγους 

αξιολόγησης. Η ανοµοιοµορφία των παιδιών µε πολλαπλές αναπηρίες απαιτεί 

προσεγγίσεις µε υψηλό επίπεδο εξατοµίκευσης. Κάποια εργαλεία αξιολόγησης 

βασίζονται στο παιχνίδι και άλλα στην εµπειρία (Mednick, 2007).  

Για την κατηγορία των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες ένα 

σηµαντικό εργαλείο αξιολόγησης είναι η παρατήρηση. Η παρατήρηση µπορεί να 

είναι είτε σκόπιµη είτε τυχαία και ο σκοπός της είναι η ακριβής καταγραφή της 

συµπεριφοράς. Πρέπει να είναι αντικειµενική, να αναπαριστάται αριθµητικά και να 

επιτρέπει πολλές συστηµατικές συγκρίσεις (Mednick, 2007).  

Ιδιαίτερα σηµαντική για τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες είναι η 

λειτουργική αξιολόγηση, που δίνει έµφαση στον προσδιορισµό συγκεκριµένων 

δεξιοτήτων στην περιοχή της αναπηρίας, που χρειάζονται για την ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων και αναγκών του παιδιού για τα παρόντα επίπεδα της ακαδηµαϊκής και 

λειτουργικής επίδοσης  (South Dakota Department of Education, 2007). 

Η διαδικασία της λειτουργικής αξιολόγησης ακολουθεί τα εξής βήµατα: 

• ∆ηµιουργία οικολογικού καταλόγου (ecological inventory) (σύνταξη 

των δεξιοτήτων ζωής που χρειάζεται ο µαθητής στα πλαίσια, στα 

οποία λειτουργεί ή θα λειτουργήσει στο µέλλον, µέσω της χρήσης 

λιστών ή µέσω παρατήρησης) 

•  Αξιολόγηση της τρέχουσας λειτουργικότητας του παιδιού (αυτό 

γίνεται µε 4 τρόπους: χρήση λιστών, συζήτηση µε γονείς, φροντιστές 

και σηµαντικούς άλλους, παρατήρηση µαθητή στα περιβάλλοντα που 

λειτουργεί και τυπικά εργαλεία αξιολόγησης) 

• Προτεραιότητα στις ανάγκες του παιδιού που θα διδαχθούν 

• Ανάπτυξη του εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος (ΕΕΠ) 

(Cipani & Spooner, 1994) 

Σύµφωνα µε τον Fredericks (1990) (όπως αναφέρεται στο Cipani & Spooner, 

1994), η λειτουργική αξιολόγηση πρέπει να έχει τις εξής προτεραιότητες στο επίπεδο 

της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης: 
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• Επικοινωνία/κοινωνικοποίηση 

• ∆εξιότητες αυτοβοήθειας/ αυτοεξυπηρέτησης 

• Κινητικές δεξιότητες 

• Ακαδηµαϊκές/λειτουργικές δεξιότητες 

Αυτό που είναι πολύ βασικό για την αξιολόγηση των ατόµων µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεξάρτηση µεταξύ 

των διαφορετικών λειτουργικών τοµέων του παιδιού. Οι Cass et al. (1999) προτείνουν 

ένα ιεραρχικό µοντέλο αξιολόγησης και αντιµετώπισης του συγκεκριµένου 

πληθυσµού. Το συγκεκριµένο µοντέλο έχει τους εξής στόχους: 

• να παράγει µια λογική ακολουθία για την αξιολόγηση των 

διαφορετικών λειτουργικών τοµέων, 

• να προσδιορίσει τους παράγοντες που συµβάλλουν στη µειωµένη 

απόδοση στις λειτουργίες πιο υψηλού επιπέδου, 

• να υπαγορεύσει πλήρως τις προτεραιότητες αντιµετώπισης των 

λιγότερο σοβαρών προβληµάτων, πριν το παιδί αντιµετωπίσει τα 

σοβαρότερα προβλήµατα (πιο υψηλού επιπέδου), 

• να χρησιµεύσει ως ένα πλαίσιο για το κατώτερο εκπαιδευόµενο 

προσωπικό, 

• να διευκολύνει την αποτελεσµατική διεπιστηµονική εργασία και 

• να βοηθήσει τους γονείς να καταλάβουν την αλληλεξάρτηση των 

λειτουργικών τοµέων. 

Για τα παιδιά µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες η αξιολόγηση των λειτουργικών 

θεµάτων είναι πολύ σηµαντική και κρίσιµη, καθώς προηγείται των στρατηγικών 

αντιµετώπισης, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των σύνθετων ολοκληρωµένων 

δεξιοτήτων (Cass et al., 1999). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πρώτο στάδιο της εκπαιδευτικής 

παρέµβασης για τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες είναι η αξιολόγηση αυτών. 

Αυτό, το οποίο ακολουθεί και αποτελεί το µεγαλύτερο κοµµάτι της εκπαιδευτικής 

παρέµβασης είναι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης διεπιστηµονικότητας 

µεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων της εκπαιδευτικής οµάδας, κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης και του εκπαιδευτικού προγράµµατος, ώστε η παρέµβαση που θα 

παρασχεθεί, να είναι αποτελεσµατική για τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. 
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1.3 Προγράµµατα παρέµβασης 
 

Υπάρχει προβληµατική για τον τοµέα εκπαίδευσης των ατόµων µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες. Αυτή η προβληµατική γεννάται ακριβώς από το γεγονός ότι ο 

συγκεκριµένος πληθυσµός παρουσιάζει ποικιλία και συνδυασµό αναγκών. Τουτέστιν 

ποικιλία και συνεργασία διαφόρων και διαφορετικών ειδικοτήτων.  

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, 

εµπλέκονται πολλές ειδικότητες, όπως ειδικός δάσκαλος, φυσιοθεραπευτής, 

εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός κ.ά. Το κλειδί, 

όµως, για την αποτελεσµατική εκπαίδευση αυτών των ατόµων είναι ο τρόπος και ο 

βαθµός συνεργασίας των παραπάνω επιστηµών. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τρία 

εκπαιδευτικά µοντέλα: πολυεπιστηµονικό, διεπιστηµονικό, δια-επιστηµονικό. 

Το πρώτο µοντέλο είναι το παραδοσιακό πολυεπιστηµονικό µοντέλο 

(multidisciplinary model). Το συγκεκριµένο µοντέλο αποτελεί ιατρική-κλινική 

προσέγγιση. Η κάθε ειδικότητα δουλεύει εξατοµικευµένα µε το παιδί, δεν υπάρχει 

µεταξύ τους συνεργασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ύπαρξη πολυάριθµων και 

σύνθετων συστάσεων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό, καθώς και µερικές φορές, την 

ύπαρξη αντιφατικών ιδεών (Orelove & Sobsey, 1996). 

Το δεύτερο µοντέλο είναι το διεπιστηµονικό µοντέλο (interdisciplinary model). 

Στο συγκεκριµένο µοντέλο, οι αξιολογήσεις γίνονται από την κάθε ειδικότητα 

ξεχωριστά, όµως, οι στόχοι και ο προγραµµατισµός του σχεδίου γίνονται µε την 

οµαδική συνεργασία µεταξύ των ειδικοτήτων (Orelove & Sobsey, 1996). 

Το τρίτο µοντέλο είναι το δια-επιστηµονικό µοντέλο (transdisciplinary model). 

συγκεκριµένο µοντέλο, υπάρχει στενή συνεργασία όλων των ειδικοτήτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια του προγράµµατος. Χαρακτηρίζεται από «µοίρασµα» πληροφοριών και 

δεξιοτήτων µεταξύ των διαφόρων επιστηµών (Orelove & Sobsey, 1996). 

∆υστυχώς, η ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται από την 

εφαρµογή του παραδοσιακού πολυεπιστηµονικού µοντέλου. Στην καλύτερη των 

περιπτώσεων, υπάρχουν και κάποια παραδείγµατα εφαρµογής του διεπιστηµονικού 

µοντέλου. Για να µπορέσει, όµως, να γίνει πράξη το τρίτο µοντέλο, θα πρέπει να 

υπάρξει διάθεση συνεργασίας από τις διάφορες ειδικότητες. Μόνο µε αυτόν τον 

τρόπο θα µπορέσει να υπάρξει αποτελεσµατική και καθολική παρέµβαση για τα 

άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εκπαίδευση των ατόµων µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες, λόγω της ύπαρξης συνδυασµού αναγκών, επιβάλλει την 

ύπαρξη και συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η 

εφαρµογή θεραπευτικής και εκπαιδευτικής παρέµβασης. Στην ειδική αγωγή υπάρχει 

άµεση συσχέτιση µεταξύ θεραπευτικής και εκπαιδευτικής παρέµβασης. Η σχέση αυτή 

πρέπει να είναι διαλεκτική και συµπληρωµατική. Η εκπαίδευση πρέπει να δίνει στη 

θεραπεία τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα και η θεραπεία πρέπει να δίνει στην 

εκπαίδευση τις γνώσεις σε σχέση µε τις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε 

παιδιού (Καρτασίδου, 2004). 

1.3.1 Θεραπευτική παρέµβαση 

 

Η θεραπευτική παρέµβαση είναι πολύ βασική για την εκπαίδευση των ατόµων 

µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. Βασίζεται στις ανάγκες του παιδιού και αποβλέπει 

στη δυνατότητα του παιδιού να «ελέγχει» τη διαδικασία και το περιβάλλον. Είναι 

πολύ σηµαντικό να λαµβάνεται υπ’ όψιν ο τύπος του αισθητηριακού ερεθίσµατος και 

η επίδρασή του στη συµπεριφορά. Ο σκοπός της επιλογής του ερεθίσµατος εξαρτάται 

από το είδος της εµπειρίας που θέλει ο θεραπευτής να παρέχει στο παιδί σχετικά µε 

τις ανάγκες του. Οι εµπειρίες αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: ανασταλτικές 

(σταθερό άγγιγµα, αντίσταση, ουδέτερη θερµότητα κ.ά.), διεγερτικές (απαλό άγγιγµα, 

απαλή τοποθέτηση χεριών, περιστροφή κ.ά.), οργανωτικές (ενεργητική 

αλληλεπίδραση, έλξη, στάσεις ενάντια στη βαρύτητα, στοµατικές κινήσεις κ.ά.) 

(Καρτασίδου, 2004, 129).  

Όσον αφορά στη θεραπευτική παρέµβαση των ατόµων µε βαριές πολλαπλές 

αναπηρίες, υπάρχουν δύο ειδικότητες που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση 

των ατόµων αυτών. Ο συγκεκριµένος πληθυσµός παρουσιάζει και κινητικές 

δυσκολίες, συνεπώς, είναι απαραίτητη η ύπαρξη φυσιοθεραπευτή και εργοθεραπευτή.  

Η φυσιοθεραπεία αποτρέπει ή µειώνει κάποια από τα φυσικά προβλήµατα που 

σχετίζονται µε την αναπηρία, τα εκ γενετής ελλείµµατα ή τις µεγάλες περιόδους µη 

ενεργητικότητας. Περιλαµβάνει αποκατάσταση και εξοικείωση, καθώς και πρόληψη 

από τραυµατισµό και προώθηση υγείας και ανεξαρτησίας. Η φυσιοθεραπευτική 

προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη θεραπεία περιλαµβάνει διευκόλυνση των 

αδρών κινητικών δεξιοτήτων µέσω των τεχνικών «χειρισµού» (handling) και «θέσης» 

(positioning) που ακολουθούν την αναπτυξιακή ακολουθία του τυπικού πληθυσµού 
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(Saskatchewan Department of Education, 2001). Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, η φυσιοθεραπεία αφοσιώνεται στην ικανότητα κίνησης των µελών του 

σώµατος, στην απόκτηση και διατήρηση στάσεων και στην οργάνωση των κινήσεων 

σε λειτουργικές δεξιότητες αδρής κίνησης. Οι φυσιοθεραπευτές δουλεύουν µε τους 

µαθητές, ώστε να αποκτήσουν δύναµη και αντοχή για λειτουργική κινητικότητα 

(Virginia Department of Education, 2004). 

Η εργοθεραπεία περιλαµβάνει την εφαρµογή δραστηριοτήτων που σχετίζονται 

µε «επαγγελµατική εκτέλεση» (occupational performance), δηλαδή δραστηριότητες 

που αποτελούν την καθηµερινή ρουτίνα του παιδιού (παιχνίδι, φαγητό, σχέσεις µε 

οικογένεια και συνοµηλίκους, λειτουργική κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση) 

(Saskatchewan Department of Education, 2001).  

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις παραπάνω ειδικότητες µπορεί να 

καθοδηγούνται από διάφορα µοντέλα. Ένα µοντέλο είναι αυτό της άµεσης υπηρεσίας 

(direct service model) για τις αισθητικοκινητικές ανάγκες. Σε αυτό το µοντέλο ο 

θεραπευτής αναπτύσσει ένα σχέδιο εξατοµικευµένης παρέµβασης και το πρόγραµµα 

πραγµατοποιείται µε ένα προς ένα αλληλεπίδραση (Orelove & Sobsey, 1996). 

Επίσης, υπάρχει και το µοντέλο παρακολούθησης (monitoring model), όπου ο 

θεραπευτής αναπτύσσει ένα πρόγραµµα παρέµβασης, ώστε να συναντήσει τις 

ανάγκες του παιδιού και επιβλέπει κάποιο άλλο άτοµο κατά τη διάρκεια της 

εφαρµογής του προγράµµατος (Dunn & Campbell, 1991 όπως αναφέρεται στο 

Orelove & Sobsey, 1996). Ο θεραπευτής παραµένει υπεύθυνος για τον σχεδιασµό, τις 

απαραίτητες προσαρµογές και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος. 

Πραγµατοποιούνται συχνές συναντήσεις του θεραπευτή και του δασκάλου, ώστε να 

σιγουρευτεί η ασφάλεια των διαδικασιών, η συνέπεια του τρόπου πραγµατοποίησης 

και η απάντηση σε ερωτήµατα. Τα  προγράµµατα παρακολούθησης, συνήθως, 

λαµβάνουν χώρα για τα θέµατα χειρισµού, τοποθέτησης, κουβαλήµατος, ταΐσµατος 

του παιδιού και για άλλες δραστηριότητες της καθηµερινότητάς του. Τέλος, υπάρχει 

και το µοντέλο της συµβουλευτικής (consultation), όπου ο θεραπευτής χρησιµοποιεί 

την εξειδίκευση της επιστήµης, ώστε να συναντήσει τις ανάγκες ενός άλλου ενήλικα, 

π.χ. του δασκάλου (American Occupational Therapy Association, 1990 όπως 

αναφέρεται στο Orelove & Sobsey, 1996). Ο θεραπευτής και ο δάσκαλος 

αναπτύσσουν τα σχέδια παρέµβασης χρησιµοποιώντας τη συλλογική τους γνώση για 

το παιδί και την κατάστασή του (Orelove & Sobsey, 1996). 
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Στον τοµέα της θεραπευτικής παρέµβασης υπάρχουν και κάποιες προσεγγίσεις 

για την παροχή υπηρεσιών. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι οι εξής: 

• Αποκατάσταση: το πρόβληµα µπορεί να διορθωθεί µερικώς και η 

παρέµβαση οδηγεί σε βελτιωµένη λειτουργική επίδοση 

• Προσαρµογή: ο θεραπευτής δηµιουργεί στρατηγικές που 

εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις του προβλήµατος και καθιστούν το 

παιδί ικανό, ώστε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 

• Μετατροπή: δεν εννοείται η αλλαγή του περιβάλλοντος, αλλά η 

πιθανότητα, ώστε συγκεκριµένα περιβάλλοντα να γίνουν πιο εύχρηστα 

και υποστηρικτικά για συγκεκριµένους ανθρώπους 

• Πρόβλεψη: η οµάδα παρεµβαίνει, ώστε να προβλεφθούν προβλήµατα 

που µπορεί να παρουσιαστούν στο µέλλον 

• ∆ηµιουργία: δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ή µιας δραστηριότητας 

για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης όλων των παιδιών που 

χρησιµοποιούν την προσέγγιση δηµιουργίας 

 (Orelove & Sobsey, 1996) 

Οι θεραπευτές χρησιµοποιούν ποικιλία στρατηγικών για τη δηµιουργία 

παρεµβάσεων για τα άτοµα µε πολλαπλές αναπηρίες. Μία από αυτές τις στρατηγικές 

αποτελεί η νευροαναπτυξιακή θεραπεία, η οποία ασχολείται µε τα κινητικά 

προβλήµατα των παιδιών µε νευρολογικές δυσλειτουργίες. Ο θεραπευτής 

προσδιορίζει τα προβλήµατα στάσης και κίνησης και εφαρµόζει διαδικασίες, ώστε να 

µειωθούν οι επιπτώσεις του ανώµαλου µυϊκού τόνου και να αυξηθούν οι 

φυσιολογικές, ισορροπηµένες ενέργειες των µυών για λειτουργική κίνηση (Orelove & 

Sobsey, 1996). Η πιο γνωστή και διαδεδοµένη είναι η µέθοδος Bobath. Η 

συγκεκριµένη µέθοδος είναι εξατοµικευµένη και βασίζεται στην άποψη ότι εφόσον 

υπάρξει σωστή τοποθέτηση και προσεκτικός χειρισµός του παιδιού, η σπαστικότητά 

του µπορεί να µειωθεί κι έτσι, το παιδί θα µπορεί να έχει περισσότερο έλεγχο στο 

σώµα του (Mednick, 2007). 

Μία ακόµη στρατηγική, η οποία είναι γνωστή στο πλαίσιο της θεραπευτικής 

παρέµβασης, είναι αυτή της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Αποτελεί ένα θεωρητικό 

µοντέλο που βασίζεται στη νευροβιολογία (Orelove & Sobsey, 1996). Η θεωρία και 

θεραπευτική παρέµβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης αναπτύχθηκε από την 

Ayres το 1972. Αναφέρεται ότι η κατάλληλη δράση και συµπεριφορά των παιδιών 
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βασίζεται στη λήψη, την επεξεργασία και την ερµηνεία των πληροφοριών που 

εισέρχονται από το περιβάλλον µέσω των αισθητηριακών συστηµάτων (Ayres, 1979b 

όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2004, 123). Αυτή η διαδικασία ορίζεται ως 

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και όταν διαταράσσεται αυτή, το αποτέλεσµα είναι µια 

απροσάρµοστη ή ακατάλληλη συµπεριφορά προς κάποια συγκεκριµένη κατάσταση 

(Καρτασίδου, 2004, 123).  

Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά στη Μουσικοθεραπευτική παρέµβαση. Η 

Μουσικοθεραπεία προάγει την πρωτοβουλία και τον αυθορµητισµό. Ο Gertrud Orff 

ανέπτυξε µία προσέγγιση στη  µουσικοθεραπεία, ειδικά για τη θεραπεία των παιδιών 

µε αναπτυξιακές διαταραχές, µεταξύ αυτών και παιδιών µε βαριές πολλαπλές 

αναπηρίες. Τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης του Orff  είναι ο συνδυασµός ήχου 

και κίνησης µε το παιχνίδι, κάτι που δίνει στο παιδί την ευκαιρία για εµπειρία, δοκιµή 

και επιβεβαίωση της αυτοεκτίµησής του, κατανόηση για τους άλλους και κοινωνική 

ένταξη. Οι µουσικές δραστηριότητες στα πλαίσια του παιχνιδιού βοηθούν το παιδί να 

αυτοεκφραστεί και να αναπτύξει τις κοινωνικές και διαδραστικές του ικανότητες. 

Σύµφωνα µε τη µουσικοθεραπεία του Orff, o θεραπευτής θα πρέπει να δίνει στο παιδί 

νέα ερεθίσµατα, προκειµένου να το βοηθήσει να διευρύνει την ικανότητα να δρα. Οι 

αρχές του Orff αντιστοιχούν στις αρχές της «αντιδραστικής διάδρασης», η οποία 

συνδυάζει ανθρωπιστικά ιδανικά και αναπτυξιακή ψυχολογία.  Σύµφωνα µε αυτήν, το 

παιδί δείχνει ενδιαφέρον για  δραστηριότητα και διάδραση, αλλά συναντά πολλές 

δυσκολίες, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να λάβει εξωτερική βοήθεια, κάτι που 

µπορεί να προέλθει από τον θεραπευτή. Η ιδέα της δηµιουργικής και αυθόρµητης 

µουσικής είναι κεντρική στη µουσικοθεραπεία του Orff. O στόχος της είναι να 

παρέχει ένα δηµιουργικό ερέθισµα για το παιδί µέσω του αυτοσχεδιασµού, ο οποίος 

συµπεριλαµβάνει το αυθόρµητο παιχνίδι και τη µουσική δραστηριότητα, η οποία 

µπορεί να χαρακτηριστεί όχι µόνο από προκαθορισµένα, αλλά και από µη 

προκαθορισµένα στοιχεία.  Επιπρόσθετα, µέσω µίας ευρείας ποικιλίας µουσικών 

οργάνων, ο θεραπευτής παρέχει πολλές δυνατότητες παραγωγής µουσικών ήχων, 

ακόµη και για άτοµα µε σοβαρές αναπηρίες (Wigram & Backer, 1999). 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες θεραπευτικής παρέµβασης 

είναι άµεσες και αποµονωµένες. Αυτό σηµαίνει ότι η παρέµβαση γίνεται 

αποκλειστικά από τους θεραπευτές σε έναν αποµονωµένο χώρο. Αυτό, όµως, οδηγεί 

σε κάποια προβλήµατα: 
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• οι δεξιότητες δεν αξιολογούνται στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού, 

συνεπώς τα αποτελέσµατα µπορεί να µην είναι αντιπροσωπευτικά, 

• η αξιολόγηση γίνεται σε συγκεκριµένες, αποµονωµένες δεξιότητες κι 

όχι σε µια οµάδα δεξιοτήτων που χρησιµοποιούνται σε καθηµερινές 

δραστηριότητες, και 

• όταν τα µέλη µιας οµάδας δουλεύουν ξεχωριστά, είναι δύσκολο να 

συνεργαστούν για την απόδοση του παιδιού σε φυσικές καταστάσεις 

(Orelove & Sobsey, 1996). 

Για να µπορέσουµε, όµως, να µεταβούµε στο δια-επιστηµονικό µοντέλο 

(transdisciplinary model), είναι επιτακτική η ανάγκη µιας έµµεσης προσέγγισης, όπου 

οι θεραπευτές θα έχουν περισσότερο το ρόλο συµβούλων απέναντι στους δασκάλους 

και στα άλλα µέλη της οµάδας. Αυτό δε σηµαίνει ότι οι θεραπευτές θα πάψουν να 

παρέχουν άµεση παρέµβαση στο παιδί (Orelove & Sobsey, 1996). Είναι απαραίτητο η 

θεραπεία να είναι ενταγµένη (integrated). Αυτή η προσέγγιση της ένταξης 

χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία: α) ο σχεδιασµός αναφέρεται σε µία κοινή οµάδα 

στόχων και αναγκών, όπου το κάθε µέλος της οµάδας εφαρµόζει τις εξειδικευµένες 

δεξιότητές του στους µοιρασµένους στόχους και β) οι θεραπευτικές τεχνικές 

εφαρµόζονται από κοινού µε άλλες διδακτικές µεθόδους στο πλαίσιο των 

λειτουργικών δραστηριοτήτων (Giangreco et al., 1989, 61 όπως αναφέρεται στο 

Orelove & Sobsey, 1996). 

 

1.3.2 Εκπαιδευτική παρέµβαση 

 

Η εκπαιδευτική παρέµβαση για τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες 

αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό και µεγάλο κοµµάτι για τον συγκεκριµένο πληθυσµό. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, αυτό, όµως, που πρέπει να παρουσιαστεί είναι η 

ύπαρξη κάποιων κοινών συστατικών, όπως: 

• εξατοµίκευση των προγραµµάτων βάσει των δυνατοτήτων και 

αναγκών του κάθε παιδιού, 

• το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (ΕΕΠ) αποτελεί το 

κεντρικό τεκµήριο σχεδιασµού κι έτσι, πρέπει να αντανακλά τη 

συνεισφορά όλης της εκπαιδευτικής οµάδας µέσω της µεταξύ τους 
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συνεργασίας και της συνεργασίας µε τους γονείς και τους 

σηµαντικούς άλλους του παιδιού, 

• ο κάθε µαθητής χρειάζεται εξατοµικευµένη υποστήριξη, και 

• η διδασκαλία πρέπει να εστιάζει στην επίτευξη σηµαντικών 

αποτελεσµάτων για το παιδί και οι διδακτικές στρατηγικές πρέπει να 

είναι αποτελεσµατικές και ανθρωπιστικές (Orelove & Sobsey, 1996). 

Για την προώθηση αποτελεσµατικής διδασκαλίας και υποστηρικτικής 

πρόσβασης σε προτιµώµενα περιβάλλοντα για τον µαθητή µε βαριές πολλαπλές 

αναπηρίες, είναι απαραίτητη η γνώση των δυνατοτήτων και αναγκών του. Επίσης, 

είναι απαραίτητη η γνώση των περιβαλλόντων, στα οποία  θέλουν ο µαθητής και η 

οικογένειά του πρόσβαση, καθώς και τις απαιτήσεις του κάθε περιβάλλοντος και τον 

τύπο προσαρµογών που απατούνται γι’ αυτήν την πρόσβαση (Saskatchewan 

Department of Education, 2001). Για όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητη η 

διαδικασία της αξιολόγησης του κάθε παιδιού.  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για άτοµα µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες αναπτύχθηκε στην Ολλανδία (Vlaskamp et al., 1993 

όπως αναφέρεται στο Putten et al., 2009). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αναπτύχθηκε 

για την ενθάρρυνση και προώθηση της ποιότητας της υποστήριξης που προσφερόταν. 

Βάσει του συγκεκριµένου προγράµµατος, δηλώνεται ότι τα άτοµα µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες είναι ικανά να χτίσουν και να διατηρήσουν σχέσεις, να 

ξεκινήσουν µία επαφή και να εκφράσουν τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους. Μπορούν 

να εγκαθιδρύσουν µία σχέση µε σηµαντικούς άλλους και να επηρεάσουν το 

περιβάλλον τους. Η παραπάνω άποψη υποστηρίζει έναν τύπο εκπαίδευσης και 

υποστήριξης που οδηγεί σε ανεξαρτησία, αυτονοµία και αυτάρκεια των ατόµων µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες (Putten et al., 2009). Πάνω σε αυτές τις αρχές πρέπει να 

βασίζεται η εκπαιδευτική παρέµβαση του συγκεκριµένου πληθυσµού. 

Το πρόγραµµα σπουδών (curriculum) αναφέρεται στο περιεχόµενο 

διδασκαλίας. Οι αποφάσεις πάνω σε συγκεκριµένες δεξιότητες και δραστηριότητες 

πρέπει να γίνονται εξατοµικευµένα για το κάθε παιδί και πρέπει να βασίζονται στις 

ανάγκες, δυνατότητες και ικανότητες του παιδιού (Orelove & Sobsey, 1996). Έτσι, 

είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος 

(ΕΕΠ).  
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Η διαδικασία ανάπτυξης ενός ΕΕΠ οδηγεί την εκπαιδευτική οµάδα στη 

στόχευση κατάλληλων διδακτικών στόχων, στην εφαρµογή διδασκαλίας µε τη χρήση 

των καλύτερων πρακτικών και στην εκτίµηση της επιτυχίας της διδασκαλίας. 

Υπάρχουν τρία επίπεδα, τα οποία λαµβάνουν χώρα, κατά τον σχεδιασµό του 

προγράµµατος. Το αρχικό είναι η επιλογή των µακροπρόθεσµων στόχων βάσει των 

αναγκών του µαθητή για απόκτηση δεξιοτήτων στους γενικούς τοµείς του 

προγράµµατος σπουδών σε σχέση µε το άµεσο και µελλοντικό του περιβάλλον. Στη 

συνέχεια, καθορίζονται οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι για τον κάθε µακροπρόθεσµο 

στόχο και τέλος, αναπτύσσεται ένα διδακτικό σχέδιο, µέσω του οποίου ο µαθητής θα 

ολοκληρώσει τον κάθε στόχο (Cipani & Spooner, 1994). 

 Η δηµιουργία και ανάπτυξη κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος µπορεί να 

έχει τις βάσεις του σε συγκεκριµένες προσεγγίσεις και µεθόδους. Οι τρεις πιο κοινές 

µέθοδοι για την ανάπτυξη των προγραµµάτων σπουδών είναι η αναπτυξιακή, η 

λειτουργική και η οικολογική προσέγγιση (Saskatchewan Department of Education, 

2001). 

Η αναπτυξιακή προσέγγιση αποτελεί την πιο παραδοσιακή µορφή σχεδιασµού 

και βασίζεται στο πεδίο και την ακολουθία της ανάπτυξης του τυπικού πληθυσµού. 

Ένα παιδί µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες αξιολογείται σύµφωνα µε την αναπτυξιακή 

κλίµακα, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ελλείµµατα και να διδαχθούν οι απούσες 

δεξιότητες µε την κατάλληλη ακολουθία (Saskatchewan Department of Education, 

2001). 

Η λειτουργική προσέγγιση ακολουθεί τη φιλοσοφία ότι ένα παιδί µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες χρειάζεται να αποκτήσει δεξιότητες, οι οποίες είναι κατάλληλες 

ηλικιακά για το παιδί και λειτουργικές για τη ζωή του (Saskatchewan Department of 

Education, 2001). 

Η οικολογική προσέγγιση αποτελεί τη σχέση µεταξύ του παιδιού και του 

περιβάλλοντός του και προσπαθεί να περιλάβει τα περιβάλλοντα, τις δεξιότητες και 

τις δραστηριότητες που είναι πιο σηµαντικές και σχετικές µε τον κάθε µαθητή. Ο 

σκοπός είναι η ανακάλυψη του τρόπου υποστήριξης της πρόσβασης (Saskatchewan 

Department of Education, 2001).  

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η πιο κατάλληλη προσέγγιση για τα άτοµα 

µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες είναι η οικολογική προσέγγιση. Αυτή η άποψη 

υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η συγκεκριµένη προσέγγιση µπορεί να ενθαρρύνει 

τη γενική ποιότητα ζωής των µαθητών µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. Είναι µία 
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θετική προσέγγιση, η οποία αντικρίζει τον µαθητή ως ικανό για µάθηση και αναζητά 

πρόσβαση σε παρόντα και µελλοντικά περιβάλλοντα  (Saskatchewan Department of 

Education, 2001). Για τους νεότερους σε ηλικία µαθητές µε βαριές πολλαπλές 

αναπηρίες χρησιµοποιείται πιο συχνά η αναπτυξιακή προσέγγιση, ενώ για τους 

µαθητές σχολικής ηλικίας και τους µεγαλύτερους χρησιµοποιείται η λειτουργική ή 

οικολογική προσέγγιση (Thomas et al., 1995).  

Για τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες υπάρχει µία ποικιλία τοµέων 

του προγράµµατος σπουδών, οι οποίοι προτείνονται. Η κάθε εκπαιδευτική οµάδα 

αποφασίζει για το ποιους από αυτούς τους τοµείς θα συµπεριλάβει στο ΕΕΠ του κάθε 

µαθητή. Τα συστατικά ενός προγράµµατος σπουδών, τα οποία µπορούν να 

συµπεριληφθούν στο ΕΕΠ ενός µαθητή µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, µπορούν να 

είναι διάφορα. Παρακάτω, θα αναφερθούν πέντε τοµείς ενός λειτουργικού 

προγράµµατος σπουδών για άτοµα µε σοβαρές αναπτυξιακές καθυστερήσεις: 

1. Λειτουργική ανάγνωση (αναγνώριση συγκεκριµένων λέξεων και χρήση 

τους σε καθηµερινές ρουτίνες) 

2. Λειτουργικά µαθηµατικά (βασικές µαθηµατικές δεξιότητες για 

εκτέλεση δεξιοτήτων καθηµερινής διαβίωσης, όπως διαχείριση χρηµάτων 

και χρόνου, απλοί υπολογισµοί και µέτρηση) 

3. ∆εξιότητες κοινότητας και ελεύθερου χρόνου (ενεργή συµµετοχή στην 

κοινότητα και όφελος από τη συγκεκριµένη εµπειρία) 

4. ∆εξιότητες σπιτιού και προσωπικής διαβίωσης (φαγητό, ντύσιµο, χρήση 

τουαλέτας, βούρτσισµα δοντιών, κ.ά.) 

5. Επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνία µε 

συνοµηλίκους, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αυτό-έκφραση) (Jackson, 

2005). 

Για τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, το οποία αντιµετωπίζουν και 

φυσικές αναπηρίες, είναι σηµαντικό το πρόγραµµα σπουδών να περιλαµβάνει 

δεξιότητες που αυξάνουν την προσωπική τους ανεξαρτησία, την κινητικότητά τους 

στην τάξη, το σχολείο, το σπίτι και σε άλλα περιβάλλοντα, όπως επίσης και 

δεξιότητες αυτό-εξυπηρέτησης (Jackson, 2005). 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, το αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο 

χρησιµοποιείται για τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, είναι αυτό που 

χρησιµοποιείται και για τα άτοµα µε βαριά νοητική καθυστέρηση. Το συγκεκριµένο 
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αναλυτικό πρόγραµµα αποτελείται από έξι γνωστικά αντικείµενα, τα οποία είναι τα 

εξής: 

1. Βίωση του εαυτού (βίωση του εαυτού µέσα από το σώµα, π.χ. αντίληψη 

ήχων, οπτικών ερεθισµάτων, γνωριµία µε το σώµα) 

2. Αυτοεξυπηρέτηση και υγιεινή του σώµατος (αυτοβοήθεια στο ντύσιµο, 

εκπαίδευση στη σίτιση και στην τουαλέτα, προφύλαξη από κινδύνους) 

3. Εισαγωγή στη δόµηση της επικοινωνίας (Γλώσσα) (αναγνώριση και 

αντίδραση σε ερεθίσµατα, αναγνώριση προσώπων, αντικειµένων και 

καταστάσεων, εξάσκηση οργάνων οµιλίας) 

4. Εισαγωγή στη δόµηση της µαθηµατικής σκέψης (προσανατολισµός στο 

χώρο, βίωση προσωπικού ρυθµού, βίωση σχέσης τοπικών και χρονικών 

γεγονότων) 

5. Σχέση και αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον (αποδοχή επαφής, εµπειρίες 

µε την επαφή µε τα ζώα, εκτέλεση µιας εργασίας για κάποιο χρονικό 

διάστηµα) 

6. ∆ηµιουργία-Έκφραση (γνωριµία µε τα υλικά χειροτεχνίας, µε τα 

µουσικά όργανα, απόκτηση ρυθµικών και µουσικών εµπειριών, γνωριµία 

µε θέατρο σκιών) (ΥΠΕΠΘ, 2003) 

Οι παραπάνω τοµείς µπορούν να συµπεριληφθούν στο ΕΕΠ του κάθε µαθητή 

µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες βάσει της αξιολόγησης, η οποία έλαβε χώρα στην 

αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για την εφαρµογή του ΕΕΠ του κάθε µαθητή, 

υπάρχει µία ποικιλία στρατηγικών και τεχνικών διδασκαλίας. Η χρήση των 

συγκεκριµένων στρατηγικών και τεχνικών εξαρτάται από την κρίση του κάθε µέλους 

της εκπαιδευτικής οµάδας και βεβαίως, από το µαθησιακό στυλ του κάθε µαθητή. 

 

1.3.2.1 Εφαρµογή εκπαιδευτικού προγράµµατος 

 

Μία στρατηγική διδασκαλίας, η οποία χρησιµοποιείται συχνά, είναι η 

εφαρµοσµένη ανάλυση συµπεριφοράς (applied behavior analysis). Ο εκπαιδευτικός 

επιλέγει λειτουργικές δεξιότητες για τον µαθητή και «σπάει» τη δεξιότητα σε 

µικρότερα κοµµάτια (Thomas et al., 1995). Την ίδια νοοτροπία ακολουθεί και η 

ανάλυση έργου (task analysis). Με την ανάλυση έργου ένας µακροπρόθεσµος στόχος 

αναλύεται σε πολλούς βραχυπρόθεσµους στόχους. Είναι ένα βήµα προς βήµα 
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«σπάσιµο» των συγκεκριµένων αντιδράσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

ενός στόχου. Το µέγεθος του κάθε βήµατος εξαρτάται από το µαθησιακό ιστορικό του 

κάθε µαθητή και από την συνθετότητα της δραστηριότητας. Για τους µαθητές µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες, ο εκπαιδευτικός πραγµατοποιεί µια πιο λεπτοµερή 

ανάλυση έργου µε περισσότερα, αλλά µικρότερα, βήµατα. Κατά τη διάρκεια 

ανάπτυξης της ανάλυσης έργου, ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιβεβαιώσει ότι 

περιλαµβάνονται όλα τα βήµατα και ότι η ανάλυση έργου δουλεύει. Πολύ σηµαντικό 

είναι το γεγονός ότι ο κάθε µαθητής απαιτεί διαφορετική ανάλυση έργου. Συνεπώς, 

είναι απαραίτητη η εξατοµίκευση αυτής (Cipani & Spooner, 1994). 

Μία ακόµη τεχνική διδασκαλίας είναι αυτή της µερικής συµµετοχής (partial 

participation). Η αρχή της µερικής συµµετοχής επιβεβαιώνει ότι τα άτοµα µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες συµµετέχουν σε κάποιο βαθµό σε ηλικιακά κατάλληλες 

δραστηριότητες (Thomas et al., 1995). Η χρήση της συγκεκριµένης τεχνικής για τα 

άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες προωθεί την αξιοπρέπεια και τον αυτό-

σεβασµό (Cipani & Spooner, 1994).  

Μία τεχνική, η οποία φάνηκε να είναι αποτελεσµατική για τα άτοµα µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες είναι οι παρακινήσεις (prompts). Οι παρακινήσεις είναι 

ερεθίσµατα, τα οποία προστίθενται πριν ή κατά τη διάρκεια µιας αντίδρασης, ώστε να 

βοηθήσουν τη σωστή αντίδραση. Χρησιµοποιούνται µόνον εφόσον η φυσική νύξη, η 

οποία παρουσιάστηκε κατά τη διδακτική κατάσταση, απέτυχε να επιφέρει τη σωστή 

αντίδραση   (Orelove & Sobsey, 1996).  Μία από τις στρατηγικές παρακίνησης είναι 

η βαθµισµένη καθοδήγηση (graduated guidance). Στη συγκεκριµένη στρατηγική, ο 

εκπαιδευτικός ξεκινά µε µερική ή καθολική φυσική βοήθεια, κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας και σταδιακά µειώνει το βαθµό βοήθειας, ώστε ο µαθητής να 

ενεργήσει ανεξάρτητα (Orelove & Sobsey, 1996). Ακόµη µία στρατηγική, η οποία 

χρησιµοποιείται µε τις παρακινήσεις, είναι η καθυστέρηση του χρόνου (time delay). Η 

νοοτροπία της συγκεκριµένης στρατηγικής είναι να επιτρέπεται καθυστέρηση της 

παρακίνησης για µία µικρή χρονική περίοδο (για παράδειγµα, για 1 δευτερόλεπτο), 

ώστε ο µαθητής να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει το βήµα της δραστηριότητας 

ανεξάρτητα, προτού γίνει παροχή βοήθειας  (Thomas et al., 1995· Cipani & Spooner, 

1994). 
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Τέλος, πολύ σηµαντικό ρόλο για την εκπαιδευτική παρέµβαση των ατόµων µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες παίζει και η στρατηγική των νύξεων1 (cues). Οι νύξεις 

αποτελούν τη  σταθερή αντιστοίχιση συγκεκριµένων λέξεων, εικόνων και απτικών ή 

οπτικών ερεθισµάτων µε κάθε δραστηριότητα (π.χ. πάντα βοηθάτε το παιδί σας να 

νιώσει το τρεχούµενο νερό, προτού το τοποθετήσετε στη µπανιέρα). Προκαλώντας 

όσο περισσότερο γίνεται τις αισθήσεις του παιδιού µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, 

θα αυξηθεί η ικανότητά του να προσµένει οικείες δραστηριότητες και καθηµερινά 

γεγονότα. Η σταθερή χρήση αυτών των νύξεων θα βοηθήσει, επίσης, το παιδί να 

αυξήσει την εστίαση της προσοχής του και τελικά, θα καταστήσει ευκολότερο για το 

παιδί να καθιερώσει συντονισµένη προσοχή σε ένα µεµονωµένο αντικείµενο ή µία 

δραστηριότητα  (Klein et al, 2000).  

Το γεγονός ότι τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες έχουν δυσκολία στη 

µεταφορά των δεξιοτήτων που απέκτησαν από το ένα περιβάλλον στο άλλο, κάνει 

επιτακτική την ανάγκη διδασκαλίας σε φυσικά περιβάλλοντα (Cipani & Spooner, 

1994). Η προώθηση της διδασκαλίας µέσα σε καθηµερινές ρουτίνες επεκτείνει τη 

γενική ιδέα της διδασκαλίας σε φυσικά περιβάλλοντα. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει 

ένα πρόγραµµα δραστηριοτήτων που σχεδόν πλησιάζει τις ρουτίνες που συµβαίνουν 

µε φυσικό τρόπο. Στη συνέχεια, στοχεύει σε συγκεκριµένες συµπεριφορές για 

διδασκαλία µέσα σε αυτές τις ρουτίνες. Ένα πλεονέκτηµα της εφαρµογής της 

διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια καθηµερινών ρουτινών, είναι η άµεση πρόσβαση σε 

φυσικές νύξεις και συνέπειες  (Cipani & Spooner, 1994).  Ένα από τα πράγµατα που 

βοηθούν τα παιδιά µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες να κατανοήσουν τον κόσµο γύρω 

τους είναι το να έχουν ένα προβλέψιµο πρόγραµµα. Προσδιορίζοντας 

δραστηριότητες, οι οποίες πραγµατοποιούνται συχνά και καθιερώνοντας µία σταθερή 

σειρά, την οποία θα ακολουθούν καθηµερινά, µπορεί να δηµιουργηθεί στο παιδί µία 

αίσθηση αυτοπεποίθησης και ελέγχου του περιβάλλοντός του. Το παιδί θα αρχίσει να 

αντιλαµβάνεται τι πρόκειται να ακολουθήσει, αναγνωρίζοντας συγκεκριµένες νύξεις 

και σήµατα  που προϋπάρχουν της οικείας τους δραστηριότητας ή γεγονότος. Οι 

υπορουτίνες είναι, επίσης, σηµαντικές. Πρόκειται για σταθερές ακολουθίες ή βήµατα 

που περιλαµβάνονται µέσα σε µία οικεία δραστηριότητα, όπως το µπάνιο ή το 

ντύσιµο (Klein et al, 2000).  

                                                           
1
Αναλυτικότερη αναφορά για το θέµα των νύξεων θα γίνει στο επόµενο κεφάλαιο, το οποίο 
αναφέρεται στο επικοινωνιακό πλαίσιο για τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. 
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Οι ρουτίνες2 µπορούν να χαρακτηριστούν ως «επαναλαµβανόµενα γεγονότα 

που προωθούν µια προβλέψιµη δοµή» στη ζωή ενός παιδιού. Τα βρέφη και οι 

µαµάδες συµµετέχουν σε παιχνίδια-ρουτίνες (peek-a-boo, pat-a-cake). Αυτά τα 

παιχνίδια-ρουτίνες χρησιµοποιούν την επικοινωνία για την κατεύθυνση των 

ενεργειών. Η χρήση οικείων και προβλέψιµων ρουτινών θα βοηθήσει το παιδί, ώστε 

να αναπτύξει αίσθηση εµπιστοσύνης. Όταν γνωρίζει το παιδί τι πρόκειται να συµβεί, 

είναι ευκολότερο γι’ αυτό να λάβει καινούριες πληροφορίες.  

Η ρουτίνα είναι µία διδακτική στρατηγική, η οποία αναπτύχθηκε, για να 

αυξήσει το επίπεδο συµµετοχής σε δραστηριότητες για µαθητές που απαιτούν 

συνέπεια και επανάληψη, προκειµένου να µάθουν. Προκειµένου µία δραστηριότητα 

να χαρακτηριστεί ως ρουτίνα, πρέπει να ακολουθεί τα εξής κριτήρια (Smith, 2002): 

• Υπάρχει ένα ξεκάθαρο σήµα για τον µαθητή ότι η δραστηριότητα 

αρχίζει. 

• Τα βήµατα της δραστηριότητας γίνονται µε την ίδια ακολουθία. 

• Το κάθε βήµα γίνεται κάθε φορά µε τον ίδιο τρόπο (ίδια υλικά, ίδια 

πρόσωπα, ίδιος τόπος). 

•  Βοήθεια δίνεται κάθε φορά µε τον ίδιο τρόπο, µέχρι ο µαθητής να 

είναι έτοιµος για χαµηλότερο επίπεδο παρακίνησης (prompt). 

• Τα βήµατα της διδασκαλίας διατηρούνται ακριβώς τα ίδια, µέχρι να 

τελειώσει η δραστηριότητα. 

• Υπάρχει ένα ξεκάθαρο σήµα για τον µαθητή ότι η δραστηριότητα 

τελείωσε. 

Η καθηµερινή ρουτίνα είναι γεγονότα που συµβαίνουν τις περισσότερες 

ηµέρες και περιλαµβάνουν συνέπεια, προβλέψιµους ανθρώπους, τόπους, αντικείµενα 

και ενέργειες. Μία συνεπής καθηµερινή ρουτίνα προσφέρει την προβλεψιµότητα, η 

οποία διευκολύνει τον µαθητή να προβλέψει την ακολουθία των δραστηριοτήτων και 

τα βήµατα της κάθε δραστηριότητας. Η έννοια της ρουτίνας ενισχύεται και µε την 

προσθήκη αισθητηριακών νύξεων για τον προσδιορισµό και την πρόβλεψη οικείων 

δραστηριοτήτων.   

Κλείνοντας το θέµα των ρουτινών, είναι σηµαντικό να αναφερθούν κάποιες 

κατευθυντήριες γραµµές, ώστε νε γίνει η σωστή επιλογή αυτών. Είναι πολύ βασικό 

                                                           
2 Το θέµα των ρουτινών περιγράφεται, όπως ακριβώς αναφέρεται από το University of Florida (χ.χ). 

http://www.deafblind.ufl.edu  
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να επιλέγονται δραστηριότητες και υλικά, τα οποία αποτελούν κίνητρο για τον 

µαθητή. Επίσης, είναι καλό να επιλέγονται ρουτίνες που µπορούν να εφαρµοστούν 

και από την οικογένεια. Η ρουτίνα πρέπει να είναι απλή, ώστε το παιδί να µπορεί να 

την µάθει γρήγορα. Τέλος, πρέπει να επιλέγονται ρουτίνες, οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την επέκταση των ευκαιριών του παιδιού για αλληλεπίδραση, 

επικοινωνία και συµµετοχή.  

Στη διαδικασία της µάθησης, οι αισθήσεις έχουν µεγάλη αξία, γι’ αυτόν το 

λόγο είναι σηµαντικό να ενσωµατωθούν οι αισθητηριακές εµπειρίες στη σχολική 

τάξη (Prestia, 2004 όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2004). Έτσι λοιπόν, η παροχή 

αισθητηριακών εµπειριών είναι ένα βασικό κοµµάτι και για τα άτοµα µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται βοήθεια στο παιδί, ώστε να έχει 

προτιµήσεις και να κάνει επιλογές. Αυτές οι αισθητηριακές επιλογές ενσωµατώνονται 

στις δραστηριότητες και στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, πολλές φορές µε τη 

µορφή ρουτίνας (Dibley & Lim, 1999 όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2004). 

Η διευκόλυνση της χρήσης των αισθητηριακών εµπειριών και η ανάπτυξη 

ενός πολυαισθητηριακού εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι βασικά συστατικά της 

εκπαίδευσης των παιδιών µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. Η πολυαισθητηριακή 

εκπαίδευση είναι µία µορφή τυπικής εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε, για να προωθηθεί 

η γνώση και η κατανόηση των αισθήσεων και η εφαρµογή τους στη µάθηση και στη 

ζωή. Αυτή η εκπαίδευση πρέπει να αναπτύξει εµπειρίες, κατανόηση, αντίληψη και 

έννοιες των αισθήσεων, ώστε ο κάθε µαθητής να επιτύχει όλο το δυναµικό του για τη 

χρήση στη ζωή του (Longhorn, 1992 όπως αναφέρεται στο Mednick, 2007). Για την 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση αναφέρεται ότι ο σκοπός αυτής είναι η χρήση όλων 

των αισθήσεων του παιδιού, ώστε να διασπαστεί η αναπηρία του και να επιτευχθεί η 

επικοινωνία µε το παιδί. 

Οι υποστηρικτές των αισθητηριακών περιβαλλόντων αναφέρουν ότι υπάρχει 

µία πολλαπλότητα λειτουργιών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για χαλάρωση 

δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να χαλαρώσουν µέσω της όρασης, των ήχων και 

των οσφρήσεων. Το αισθητηριακό περιβάλλον µπορεί να έχει και θεραπευτική αξία 

από µόνο του ή και µέσω της µουσικοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας. 

Επίσης, µπορεί να θεωρηθεί και µέρος ενός σχεδιασµένου θεραπευτικού 

προγράµµατος ως µέσο προώθησης της κίνησης και ευκινησίας (Lacey & Ouvry, 

1998). 
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Μία µέθοδος προώθησης αισθητηριακών εµπειριών, η οποία χρησιµοποιείται 

σε άτοµα µε σοβαρές αναπηρίες, είναι η µέθοδος Snoezelen (προέρχεται από τις 

λέξεις snuffelen=µυρίζω, µεταφορικά ζητώ να ανακαλύψω, doezeln=υπνωτίζω, 

βρίσκοµαι σε κατάσταση χαλάρωσης). Ο σκοπός της συγκεκριµένης µεθόδου είναι η 

προσφορά αισθητηριακών εµπειριών σε ένα ελεγχόµενο περιβάλλον. Μέσω της 

µεθόδου, διαµορφώνεται µία κατάσταση, κατά την οποία το άτοµο αισθάνεται άνεση 

και ασφάλεια, ώστε να χαλαρώσει και να αποδεχτεί τα αισθητηριακά ερεθίσµατα που 

του δίνουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον. Η συγκεκριµένη 

µέθοδος, όµως, δεν έχει επιστηµονική εγκυρότητα, διότι δεν υπάρχουν µελέτες 

σχετικές µε την αποτελεσµατικότητά της (Καρτασίδου, 2004 ).    

Το κοµµάτι της παρέµβασης στα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες είναι 

πολύ σηµαντικό και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε υπευθυνότητα. Μία βασική αρχή, η 

οποία θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, είναι αυτή της λειτουργικότητας. Η 

λειτουργικότητα είναι µία έννοια, της οποίας η αξία τονίζεται στο πλαίσιο της ειδικής 

αγωγής. Η αρχή της λειτουργικότητας είναι αυτή που θα βελτιώσει την ποιότητα 

ζωής του ατόµου µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, θα αυξήσει την αυτοπεποίθησή 

του, θα µειώσει την εξάρτησή του από τρίτους, θα του παρέχει ευκαιρίες να κάνει 

επιλογές και να δείξει τις προτιµήσεις του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΙΕΣ-ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 
 

Μια  από  τις  πιο  ενδιαφέρουσες  και  προκλητικές  περιοχές  της  ανάπτυξης  

των  παιδιών  µε  βαριές πολλαπλές  αναπηρίες αποτελεί  η  ανάπτυξη  των  

επικοινωνιακών  δεξιοτήτων. Οι  επικοινωνιακές  δεξιότητες  είναι  ιδιάζουσας  

σηµασίας  για  την  ανάπτυξη  και  την  ικανοποίηση  των  ζωτικών  αναγκών  του  

παιδιού.  Εξίσου  σηµαντικός  είναι  και  ο  κρίσιµος  ρόλος  της  επικοινωνίας  για  τη  

δηµιουργία  σχέσεων  εµπιστοσύνης ανάµεσα  στο  φροντιστή  και  το  παιδί,  καθώς  

και  η  απόκτηση  του  προσώπου  αναφοράς. Τόσο  στα  παιδιά  τυπικής  ανάπτυξης, 

όσο  και  στα  παιδιά  µε  πολλαπλές  αναπηρίες, οι  επικοινωνιακές  και  γλωσσικές  

δεξιότητες  ξεδιπλώνονται  ευκολότερα  µέσα  σε  φυσικά  περιβάλλοντα.  

Συγκεκριµένα, για  τα  παιδιά  µε  βαριές πολλαπλές  αναπηρίες, η  επίτευξη  του  

προαναφερόµενου  στόχου  πραγµατοποιείται  µέσα  στο  γενικό  πλαίσιο  

δηµιουργίας  διαδικασιών  αλληλεπίδρασης  σε  φυσικές, πραγµατικές  συνθήκες  

ανάµεσα  στο  παιδί  και  το  φροντιστή  του.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  

παιδιών  µε  πιο  ήπιας  µορφής  αναπηρία, η  καταλληλότερη  παρέµβαση  και  

υποστήριξη  για  την  ανάπτυξη  των  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων  αποτελεί  απλά  

και  µόνο  η  ενίσχυση  των  διαδικασιών  αλληλεπίδρασης  σε  πραγµατικές  

συνθήκες  και  φυσικά  περιβάλλοντα (Klein et al, 2000). 

 

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας 
 

Η επικοινωνία αποτελεί µία σύνθετη διαδικασία µεταφοράς πληροφοριών που 

χρησιµοποιούν τα άτοµα, για να επηρεάσουν τη συµπεριφορά των άλλων. 

Περιλαµβάνει γραφή, λόγο, χειρονοµίες, εκφράσεις προσώπου, γλώσσα του σώµατος, 

φυσική επαφή και πολλούς τις τρόπους συµπεριφοράς. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

είναι πολύ βασικές για την ανάπτυξη και διατήρηση κοινωνικών σχέσεων, για τη 

µάθηση, τη ζωή στην κοινότητα και για σχεδόν τις ανθρώπινες ανάγκες (Orelove & 

Sobsey, 1996). Η ικανότητα τις επικοινωνίας µε άλλα άτοµα είναι ένα βασικό 

συστατικό κάθε δραστηριότητας. Χωρίς την ικανότητα κατανόησης ή παραγωγής 

επικοινωνίας, είναι απίθανη η ανεξάρτητη λειτουργία (Cipani & Spooner, 1994). 

Σύµφωνα µε τις Kiernan et al. (1986) (όπως αναφέρεται στο Lacey & Ouvry, 1998, 
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50), «η επικοινωνία περιλαµβάνει αντιδράσεις, τις οποίες το παιδί ή ο ενήλικας 

παρουσιάζει µε πρόθεση, ώστε να επηρεάσει τη συµπεριφορά τις άλλου προσώπου, 

µε την προσδοκία ότι το άλλο πρόσωπο θα λάβει το µήνυµα». 

Η επικοινωνία αποτελείται από δύο µέρη, την προσληπτική και την 

εκφραστική επικοινωνία (βλ. Εικόνα 1). Η προσληπτική επικοινωνία αναφέρεται στον 

τρόπο, µε τον οποίο τις ακροατής λαµβάνει και κατανοεί ένα µήνυµα από τον 

επικοινωνιακό συνέταιρο. Η εκφραστική επικοινωνία αναφέρεται στον τρόπο, µε τον 

οποίο κάποιος µεταβιβάζει ένα µήνυµα 

σε έναν επικοινωνιακό συνέταιρο µέσω 

οµιλίας, γραφής, συµβόλων ή 

χειρονοµιών. Στην εκφραστική 

επικοινωνία µπορεί να προστεθεί νόηµα 

µέσω τις χρήσης συγκεκριµένης 

γλώσσας του σώµατος ή µέσου του 

φωνητικού κυµατισµού (Demchak et al., 

2002).  

 

Αρκετή έµφαση δίνεται και στον όρο «λειτουργική επικοινωνία». Ο 

συγκεκριµένος όρος σχετίζεται µε την επικοινωνία ως εργαλείο ελέγχου σηµαντικών 

εµπειριών, γεγονότων και δραστηριοτήτων. Οι Roland και Schweigert (1993) (όπως 

αναφέρεται στο Lacey & Ouvry, 1998) αναφέρουν τρεις σηµαντικές πτυχές της 

λειτουργικής επικοινωνίας: 

• Λαµβάνει χώρα σε καθηµερινές, πραγµατικές και φυσικές 

καταστάσεις. 

• Οδηγεί σε πραγµατικές συνέπειες, π.χ. µία ενέργεια επηρεάζει το 

περιβάλλον, το οποίο αλλάζει σε σχέση µε την πρόθεση της 

επικοινωνίας. 

• Περιλαµβάνει αυθόρµητη επικοινωνία. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

δεν είναι πλήρως λειτουργικές, εάν το άτοµο που επικοινωνεί είναι 

ανίκανο να τις χρησιµοποιήσει, εκτός εάν παρακινηθεί από κάποιον 

άλλο. 

Εικόνα 1: Τα δύο µέρη της επικοινωνίας Εικόνα 1: Τα δύο µέρη της επικοινωνίας 
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Η επικοινωνία έχει δύο µορφές: προ-συµβολική και συµβολική επικοινωνία. 

Η προ-συµβολική επικοινωνία περιλαµβάνει συµπεριφορές, οι οποίες αρχικά µπορεί 

να µην χρησιµοποιούνται σκόπιµα ως επικοινωνία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

οι αρθρώσεις, οι κινήσεις σώµατος και άκρων και οι απλές ενέργειες σε άτοµα και 

αντικείµενα (Demchak et al., 2002). Παρόλο που η προ-συµβολική επικοινωνία 

µπορεί να είναι σε µεγάλο βαθµό αποτελεσµατική, περιορίζει το άτοµο που 

επικοινωνεί στο «εδώ και τώρα». Τι γίνεται στην περίπτωση που θέλουµε να πούµε 

πώς περάσαµε εχθές; Αυτό το κοµµάτι έρχεται να καλύψει η συµβολική επικοινωνία, 

η οποία επιτρέπει την αναφορά σε φυσικά και χρονικά απόµακρες οντότητες 

(Rowland & Schweigert, 2000). Η συµβολική επικοινωνία χωρίζεται σε 

συγκεκριµένη και αφηρηµένη. Η συγκεκριµένη συµβολική επικοινωνία περιλαµβάνει 

συµβολικές χειρονοµίες και αρθρώσεις και χειροπιαστά (tangible) σύµβολα 

(αντικείµενα, εικόνες). Η αφηρηµένη συµβολική επικοινωνία περιλαµβάνει λόγο, 

νοηµατική γλώσσα, τυπωµένη γλώσσα, γραφή µπράιγ, αφηρηµένα σχήµατα και 

αφηρηµένα γραφήµατα (Demchak et al., 2002).  

Η επικοινωνία ενός παιδιού ξεκινάει αµέσως µετά τη γέννησή του. Μερικά 

σηµάδια, τα οποία φανερώνουν αυτή την επικοινωνία είναι οι κινήσεις του σώµατος, 

οι χειρονοµίες, το κλάµα, η βλεµµατική επαφή, η αποφυγή, οι αρθρώσεις, ο ύπνος, το 

πέταµα αντικειµένων, το χαµόγελο, το χτύπηµα, το τράβηγµα µαλλιών, το δάγκωµα, 

οι αλλαγές της αναπνοής κ.ά. Τα µωρά επικοινωνούν για πολλούς λόγους, όπως για 

την έκφραση των αναγκών τους, για το τράβηγµα της προσοχής και για την 

εξερεύνηση του περιβάλλοντος (Mednick, 2007).  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα βρέφη επικοινωνούν µε διάφορους 

τρόπους. Με επαναλαµβανόµενες αλληλεπιδράσεις, οι γονείς, η οικογένεια και οι 

φροντιστές τους ερµηνεύουν το νόηµα αυτών των σηµαδιών και ανταποκρίνονται 

αναλόγως. Μέσω αυτών των πρώιµων ανταλλαγών, τα βρέφη ανακαλύπτουν ότι οι 

συµπεριφορές τους έχουν δυναµική επιρροή πάνω στους φροντιστές τους και 

αναπτύσσουν πιο αποτελεσµατικούς τρόπους επικοινωνίας (χειρονοµίες και λέξεις) 

(Chen, 1999). 

Οι Waterson και Snow (1978) (όπως αναφέρεται στο Orelove & Sobsey, 

1996) αναφέρουν τις πέντε πιο κοινές επικοινωνιακές λειτουργίες των βρεφών χωρίς 

ειδικές ανάγκες ηλικίας 12-16 µηνών: 

• Αίτηση αντικειµένων 
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• Κατεύθυνση προσοχής άλλων προσώπων σε αντικείµενα 

• Απαίτηση προσοχής για τον εαυτό τους 

• Αίτηση ανταλλαγής αντικειµένων 

• ∆ιαµαρτυρία καταστάσεων 

Οι Demchak et al. (2002) χωρίζουν τις λειτουργίες εκφραστικής επικοινωνίας 

σε πρώιµες και προχωρηµένες. Οι πρώιµες λειτουργίες είναι η διαµαρτυρία ή η 

απόρριψη («∆εν µου αρέσει αυτό»), η αίτηση για συνέχιση («Θέλω κι άλλο φαγητό») 

και η επιλογή («Θέλω αυτό το παιχνίδι») και οι προχωρηµένες είναι ο χαιρετισµός ή 

τα κοινωνικά σχόλια («Γεια σου»), οι προσφορές («Θα ήθελες από αυτό;»), η 

προώθηση σχολίων («Το τραπέζι είναι βρώµικο»), η απάντηση σε σχόλια άλλων 

(«Εντάξει») και η αναζήτηση πληροφοριών («Πού πηγαίνουµε;»). 

Η έρευνα σχετικά µε την ανάπτυξη της επικοινωνίας σε βρέφη χωρίς ειδικές 

ανάγκες, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει δείξει ότι οι γονείς και τα βρέφη 

επικοινωνούν αµέσως µετά τη γέννηση των βρεφών. Αυτή η γνώση έχει βοηθήσει 

στην κατανόηση ότι ο λόγος δεν είναι ο µόνος τρόπος επικοινωνίας και ότι είναι 

δυνατή η διδασκαλία ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες για επικοινωνία 

χρησιµοποιώντας ποικιλία µέσων (Rowland & Schweigert, 2000). 

2.2 Επικοινωνία ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες 
 

Η επικοινωνία είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι της ικανότητας του παιδιού να 

αλληλεπιδράσει και να ελέγξει το άµεσο περιβάλλον του. Αυτή η ικανότητα είναι 

πολύ δύσκολη για τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. Ο συγκεκριµένος 

πληθυσµός έρχεται αντιµέτωπος µε πολλές προκλήσεις, ώστε να έχει αποτελεσµατική 

επικοινωνία: 

• Μπορεί να υπάρχουν οπτικές και/ή ακουστικές αναπηρίες 

• Μπορεί να µην έχουν φτάσει σε ένα αναπτυξιακό επίπεδο, όπου ο 

λόγος τους είναι κατανοητός 

• Μπορεί να έχουν φυσικές αναπηρίες, οι οποίες επηρεάζουν την 

παραγωγή λόγου ή τον συντονισµό που απαιτείται για χειρονοµίες και 

νοήµατα 

• Μπορεί να έχουν δυσκολίες στην αποδοχή αγγίγµατος 

• Μπορεί να επικοινωνούν µε ιδιοσυγκρασιακό τρόπο, ο οποίος είναι 

δύσκολο να ερµηνευτεί από τους φροντιστές (Lacey & Ouvry, 1998). 
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 Οι παραπάνω προκλήσεις έχουν ως αποτέλεσµα τα άτοµα µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες να παρουσιάζουν περιορισµένο επικοινωνιακό ρεπερτόριο, το 

οποίο οδηγεί στη «µαθηµένη ανικανότητα». Έτσι λοιπόν, χωρίς να έχουν την 

ικανότητα να µεταβιβάσουν τις αρέσκειες και δυσαρέσκειές τους, βασίζονται όλο και 

περισσότερο σε τρίτους για τις επιλογές τους. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν πολύ λίγο 

έλεγχο στη ζωή τους. Κάποια άλλα άτοµα, λόγω της επικοινωνιακής ανικανότητάς 

τους, οδηγούνται σε κοινωνικά µη αποδεκτές συµπεριφορές, τις οποίες 

χρησιµοποιούν επικοινωνιακά (π.χ. επιθετικότητα, αυτοτραυµατισµός) (Cipani & 

Spooner, 1994). 

Στη βιβλιογραφία γίνεται αναφορά σε διάφορες έρευνες, οι οποίες 

παρουσιάζουν τους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας των ατόµων µε σοβαρές 

γνωστικές αναπηρίες. Αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας αποτελούνται από ενέργειες, 

όπως δείξιµο, άνοιγµα της παλάµης, σπρώξιµο, λέξεις, χειρονοµίες, αρθρώσεις (Mar, 

1999). Ο Mar (1999) αναφέρεται, επίσης, σε µία ποικιλία επικοινωνιακών 

συµπεριφορών των ατόµων µε σοβαρή ή βαριά νοητική καθυστέρηση, όπως 

βλεµµατική επαφή, σωµατικές κινήσεις, εκφράσεις προσώπου, κίνηση κεφαλιού, 

αρθρώσεις, γέλιο, γρύλλισµα, επιθετικότητα, σχήµατα αναπνοής, αυτό-τραυµατική 

συµπεριφορά, παντοµίµα, γύρισµα κεφαλιού, σύνθετος λόγος κ.ά.  

Οι παραπάνω µη λεκτικές επικοινωνιακές συµπεριφορές είναι πολύ δύσκολο 

να ερµηνευτούν από τους φροντιστές. Στον πίνακα 1 δίνονται παραδείγµατα µη 

λεκτικής επικοινωνιακής συµπεριφοράς, επικοινωνιακών λειτουργιών και 

συγκεκριµένων µηνυµάτων εκφραζόµενων από αυτές τις συµπεριφορές, όπως 

παρουσιάζεται από τους Cipani και Spooner (1994). Ο παρακάτω πίνακας µπορεί να 

φανεί αρκετά χρήσιµος για τα άτοµα που συναναστρέφονται µε παιδιά µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες κι έχουν δυσκολίες στην ερµηνεία των επικοινωνιακών τους 

συµπεριφορών. 
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Πίνακας 1: Παραδείγµατα µη λεκτικής επικοινωνιακής συµπεριφοράς, επικοινωνιακών 
λειτουργιών και συγκεκριµένων µηνυµάτων 
 
 
Μη λεκτικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές 
Επικοινωνιακές λειτουργίες Συγκεκριµένα µηνύµατα 

Χειρονοµίες 
Βλέµµα 

Αρθρώσεις 
Εκφράσεις προσώπου 
Σωµατικές κινήσεις 

Άγγιγµα 
Κλάµα 
Θυµός 

Επιθετικότητα 
Φυσικοί χειρισµοί 

Αίτηµα για: 
Προσοχή 

Αντικείµενα 
Γεγονότα 

Αλληλεπίδραση 
Βοήθεια 

Πληροφορίες 
Άρνηση/∆ιαµαρτυρία 

Σχόλια 

«Θέλω αγκαλιά» (µέσω 
χειρονοµιών, αρθρώσεων και 

εκφράσεων προσώπου) 
«∆εν µου αρέσει αυτό» (µέσω 

εκφράσεων προσώπου, 
κλάµατος και φυσικού 
χειρισµού, π.χ. πέταγµα) 

«Θέλω ένα µπισκότο» (Μέσω 
βλέµµατος και χειρονοµιών) 

     

 Στα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες η ανάπτυξη πρώιµης και 

αποτελεσµατικής επικοινωνίας αποτελεί µεγάλη πρόκληση. Η κατανοητή επικοινωνία 

δεν είναι σηµαντική µόνο για το παιδί, ώστε να επηρεάσει και να αλληλεπιδράσει µε 

τον κόσµο γύρω του, αλλά είναι και σηµαντικό µέσον για την προώθηση της 

συναισθηµατικής σχέσης µεταξύ φροντιστή και παιδιού (Chen et al., 2007).

 Προκειµένου, λοιπόν, να ενισχυθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των 

ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, είναι πολύ σηµαντικό αρχικά, να λάβει χώρα 

η αξιολόγηση και µετέπειτα, η διδασκαλία αυτών. Τόσο η αξιολόγηση όσο και η 

διδασκαλία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, πρέπει να διέπονται από τις εξής αρχές 

(Orelove & Sobsey, 1996): 

• Αρχή  της µεγιστοποίησης: Η παρέµβαση θα πρέπει να στοχεύει πάντα 

στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αύξηση συχνότητας της κατάλληλης 

επικοινωνίας και στη χρήση όλων των τρόπων που είναι διαθέσιµοι για 

το παιδί. 

• Αρχή της λειτουργικότητας: Απαιτεί εστίαση στα κοινωνικά 

αποτελέσµατα. Το ενδιαφέρον  για το πώς επικοινωνεί το άτοµο 

θεωρείται σηµαντικό µόνο στο βαθµό που συνεισφέρει ή εµποδίζει τον 

σκοπό της επικοινωνίας. 
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• Αρχή της εξατοµίκευσης: Το κάθε παιδί απαιτεί µοναδική αξιολόγηση 

και εξέταση του πλαισίου, προκειµένου να προσδιοριστεί η κατάλληλη 

παρέµβαση. 

• Αρχή της αµοιβαιότητας: Η επικοινωνία χρειάζεται δύο συνεταίρους. 

Έτσι, η αξιολόγηση και η παρέµβαση πρέπει να στοχεύουν και στους 

συνεταίρους και στα κοινωνικά και φυσικά πλαίσια της 

αλληλεπίδρασης. 

• Αρχή της οµαλοποίησης: Αυτή η αρχή υποδηλώνει ότι τα άτοµα µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες θα πρέπει να διδαχθούν τα επικοινωνιακά 

σχήµατα που είναι κοινά  µε τους άλλους ανθρώπους της κοινότητας, 

εκτός αν υπάρχει κάποιο σηµαντικό όφελος για το παιδί από µία 

ενδεχόµενη αλλαγή. 

 

2.3 Αξιολόγηση της επικοινωνίας 
 

Η αξιολόγηση της επικοινωνίας των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες 

πρέπει να σχεδιαστεί µε πολύ προσεκτικό τρόπο, ώστε να συναντήσει τις ανάγκες του 

ατόµου και τα δείγµατα ικανοτήτων και ανικανοτήτων του. Για τον σχεδιασµό της 

αξιολόγησης είναι πολύ σηµαντικές οι πληροφορίες για τις επικοινωνιακές 

ικανότητες και στρατηγικές του παιδιού (Lacey & Ouvry, 1998). Η αξιολόγηση 

εστιάζει στη χρήση της λεκτικής και µη λεκτικής συµπεριφοράς του µαθητή για την 

πραγµατοποίηση των επικοινωνιακών στόχων µέσα στις δραστηριότητες (Schuler & 

Goetz, 1981 όπως αναφέρεται στο Cipani & Spooner, 1994). ∆ίνεται έµφαση στο τι 

µπορεί να κάνει το παιδί µε τη γλώσσα ή τις εκφράσεις του προσώπου, τις 

χειρονοµίες, τις αρθρώσεις  (Cipani & Spooner, 1994 ). 

Η λεκτική συµπεριφορά αξιολογείται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να εξεταστούν 

οι τρόποι, µε τους οποίους  το παιδί χρησιµοποιεί τον λόγο σε κοινωνικά πλαίσια. 

Πολύτιµες πληροφορίες για το επίπεδο του λόγου και της γλώσσας που το παιδί 

χρησιµοποιεί, για να επιτύχει επικοινωνιακούς στόχους, µπορούν να αποσπαστούν 

από δείγµατα επικοινωνίας µέσα σε καθηµερινές ρουτίνες (Cipani & Spooner, 1994). 

Το δείγµα επικοινωνίας περιλαµβάνει την παρατήρηση των µαθητών και συµµαθητών 

του παιδιού (τουλάχιστον δύο ώρες) και συµπεριφορές και επικοινωνίες που 

αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια αυτών των αλληλεπιδράσεων, µε σκοπό να παρέχει 
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µία ακριβή εικόνα της τυπικής επικοινωνίας του παιδιού. Οι συµπεριφορές θα 

επιλεγούν µέσα από µια ποικιλία καταστάσεων, όπως: 

• ∆ραστηριότητες (αγαπηµένες, µη προτιµώµενες, οµαδικές, ατοµικές) 

• Συνεργάτες (οικογένειας, έξω από την οικογένεια, αγαπηµένοι, συνοµήλικοι, 

συγγενικά µέλη) 

• Πλαίσια (σχολείο, σπίτι, δουλειά, καφετέρια) 

• Ώρες ηµέρας (πρωί, απόγευµα) 

Η παρατήρηση της επικοινωνίας γίνεται µε µαθητές που επικοινωνούν σπάνια, όπου 

γίνεται άµεση καταγραφή της συµπεριφοράς και µε µαθητές που επικοινωνούν πιο 

συχνά ή πιο περίπλοκα µε βιντεοσκόπηση του δείγµατος (Hagood, 1997). 

Η µη λεκτική συµπεριφορά µπορεί να αξιολογηθεί µέσω της παρατήρησης 

του µαθητή κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων. Η τεχνική της παρατήρησης έχει 

πολλά πλεονεκτήµατα, καθώς επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών σταδιακά. 

Μπορούν να εκτιµηθούν και να συγκριθούν ανταποκρίσεις σε διαφορετικές 

καταστάσεις. Μέσω της παρατήρησης µπορούν να προσδιοριστούν οι προτιµήσεις 

και οι απέχθειες του παιδιού σε αντικείµενα, δραστηριότητες και ανθρώπους. Επίσης, 

παρατηρούνται οι αλληλεπιδράσεις. Έτσι, αξιολογείται ο τρόπος, µε τον οποίο το 

παιδί αρχίζει, διατηρεί και ολοκληρώνει τις αλληλεπιδράσεις. Τέλος, µπορούν να 

παρατηρηθούν οι καθηµερινές ρουτίνες του παιδιού, οι οποίες είναι σε θέση να 

προωθήσουν την επικοινωνία (Lacey & Ouvry, 1998). Η µη λεκτική συµπεριφορά 

µπορεί να αξιολογηθεί και µέσω συνεντεύξεων µε τους γονείς, δασκάλους, 

φροντιστές και σηµαντικούς άλλους του παιδιού (Cipani & Spooner, 1994 ).  

2.4 ∆ιδασκαλία επικοινωνίας 
 

Για τη διδασκαλία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων µπορούν να 

προσδιοριστούν τρεις βασικές προσεγγίσεις: 

• Εντατικά, δοµηµένα προγράµµατα 

• Σχεδιασµένη διδασκαλία περιλαµβανόµενη σε τυπικές, καθηµερινές 

δραστηριότητες 

• Περιβαλλοντική παρέµβαση για την αύξηση έκθεσης σε λόγο και 

ενίσχυση της άρθρωσης 

Η αποτελεσµατική διδασκαλία απαιτεί τη χρήση και των τριών προσεγγίσεων 

(Orelove & Sobsey, 1996). 
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Στα εντατικά, δοµηµένα προγράµµατα υπάρχουν τέσσερα κοινά στάδια: α) 

προσοχή, β) µη λεκτική µίµηση, γ) λεκτική µίµηση και δ) λειτουργική γλώσσα 

(Harris, 1975 όπως αναφέρεται στο Orelove & Sobsey, 1996). Για τη διδασκαλία της 

επικοινωνίας είναι πολύ βασική η επίστηση της προσοχής του παιδιού. Υπάρχουν 

δεδοµένα που αποδεικνύουν ότι η µη λεκτική και η λεκτική µίµηση δεν απαιτούνται 

για τη διδασκαλία των επικοινωνιακών λειτουργιών κι αυτό, επειδή η µίµηση από 

µόνη της δεν είναι λειτουργική δεξιότητα  (Orelove & Sobsey, 1996). Παρ’ όλα αυτά, 

όµως, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η λεκτική µίµηση βοηθάει στην ανάπτυξη 

της παραγωγής γλώσσας και διευκολύνει την απόκτηση αυθόρµητης γλώσσας 

(Leonard, 1984 όπως αναφέρεται στο Orelove & Sobsey, 1996). Τα δοµηµένα 

προγράµµατα αντιµετωπίζουν κάποια προβλήµατα, όπως το γεγονός ότι απαιτούν 

βήµατα, τα οποία είναι µεγάλα για µαθητές µε σοβαρές αναπηρίες, δεν είναι ευέλικτα, 

ώστε να εξατοµικευτούν για τον κάθε µαθητή, αγνοούν τη διδασκαλία έναρξης µιας 

συζήτησης, δε διδάσκουν δεξιότητες που είναι λειτουργικές για το παιδί. Όµως, 

σχεδιάζουν τη διδασκαλία µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα για 

σωστές απαντήσεις και προωθείται η κοινωνική ανταλλαγή, η οποία διδάσκει τα 

βασικά σχήµατα αλληλεπίδρασης που απαιτούνται για την επικοινωνία  (Orelove & 

Sobsey, 1996). 

Η σχεδιασµένη διδασκαλία περιλαµβανόµενη σε τυπικές, καθηµερινές 

δραστηριότητες περιλαµβάνει την ευκαιριακή µάθηση, διαδικασίες καθυστέρησης, τη 

διαδικασία “mand-model” και τη διαδικασία διακοπτώµενης συµπεριφοράς 

(interrupted behavior-chain procedure). Στην ευκαιριακή µάθηση ο µαθητής κάνει 

έναρξη της διδακτικής ευκαιρίας. Ο µαθητής πρέπει να κάνει έναρξη των 

προσεγγίσεων της συµπεριφοράς που αποτελεί στόχο και πρέπει να είναι διαθέσιµοι 

στο φυσικό περιβάλλον αποτελεσµατικοί ενισχυτές (Cipani & Spooner, 1994 ). Η 

ευκαιριακή µάθηση εστιάζει στην αύξηση της διάρκειας και συνθετότητας της 

επικοινωνίας του µαθητή και στην αύξηση της συχνότητας έναρξης επικοινωνίας από 

τον µαθητή (Hagood, 1997). Στις διαδικασίες καθυστέρησης, ο εκπαιδευτικός 

δηµιουργεί ή επιλέγει µία κατάσταση που απαιτεί επικοινωνία από το παιδί και στη 

συνέχεια, σταµατάει για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να ενθαρρύνει την επικοινωνία του 

µαθητή  (Halle, 1982 όπως αναφέρεται στο Orelove & Sobsey, 1996). Στη διαδικασία 

“mand-model”, ο εκπαιδευτικός κάνει έναρξη της διδακτικής ευκαιρίας. ∆ε 

χρειάζεται να κάνει έναρξη ο µαθητής. Η συγκεκριµένη διαδικασία µπορεί να µειώσει 

τον αυθορµητισµό στην επικοινωνιακή συµπεριφορά και είναι περισσότερο 
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αποτελεσµατική, όταν ο µαθητής δείξει την τάση για ενέργεια σε λεκτική παρακίνηση 

(Cipani & Spooner, 1994 ). Τέλος, στη διαδικασία διακοπτόµενης συµπεριφοράς, ο 

εκπαιδευτικός διακόπτει µία µερικώς ολοκληρωµένη δραστηριότητα και διδάσκει ένα 

σύντοµο, αλλά ολοκληρωµένο µάθηµα, προτού ξαναρχίσει η δραστηριότητα (Goetz 

et al., 1985 όπως αναφέρεται στο Orelove & Sobsey, 1996).  

Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές παρεµβάσεις, αναφέρεται ότι η δόµηση του 

περιβάλλοντος για τη µεγιστοποίηση των ευκαιριών για ευκαιριακή µάθηση είναι µία 

αποτελεσµατική µέθοδος για τη διδασκαλία της επικοινωνίας σε άτοµα µε σοβαρές 

αναπηρίες (Jenkins, 1989 όπως αναφέρεται στο Orelove & Sobsey, 1996). 

Πολύ σηµαντικό για την προώθηση της επικοινωνίας των ατόµων µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες αποτελεί η ύπαρξη αντιδραστικών περιβαλλόντων (reactive 

environments). Τα αντιδραστικά περιβάλλοντα προωθούν την ευκαιρία να υπάρξει 

αντίδραση σε αυτή την αίσθηση της «µαθηµένης ανικανότητας» ή της αισθητηριακής 

στέρησης. Ενθαρρύνουν το παιδί να εξερευνήσει και να κάνει έναρξη της κίνησής του 

κι έτσι, να αναπτυχθεί η έννοια του εαυτού ως ενεργό άτοµο. Επίσης, αυξάνουν τις 

σκόπιµες κινήσεις και προωθούν ένα περιβάλλον, στο οποίο τα παιδιά µπορούν να 

επιτύχουν ένα πλαίσιο αναφοράς σχετικά µε αντικείµενα που σχετίζονται µεταξύ τους 

(Mednick, 2007). Τέτοιου είδους περιβάλλοντα περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Μικρά δωµάτια-Little rooms Είναι ένα κουτί µε 

τρεις πλευρές και από το καπάκι αυτού αιωρούνται 

αντικείµενα από ένα ελαστικό σχοινί. Προωθούν 

την ικανότητα µάθησης σχετικά µε µικρά 

περιβάλλοντα, προτού το παιδί έρθει αντιµέτωπο µε 

όλο τον κόσµο. Αυτό δηµιουργεί αίσθηση 

ασφάλειας και µειώνει τους χωρικούς φόβους και 

την εξωτερική διάσπαση. Τα αντικείµενα προωθούν ευκαιρίες για ανάπτυξη 

κατευθυνόµενης επαφής και εναλλασσόµενου βλέµµατος. Έτσι, το παιδί 

ενθαρρύνεται για ανεξάρτητο παιχνίδι κινήσεων και αρθρώσεις. 

 

• Πίνακες αντήχησης-Resonance boards Είναι 

ένας πίνακας, όπου τα παιδιά κάθονται ή 

ξαπλώνουν και λαµβάνουν δονήσεις, οι οποίες 

αυξάνουν το ενδιαφέρον της δραστηριότητας και 

 

 

Εικόνα 2: Μικρά δωµάτια 

Εικόνα 3: Πίνακας αντήχησης 
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του περιβάλλοντος, στο οποίο βρίσκονται. Βοηθάει στην κατανόηση της σχέσης 

µεταξύ κίνησης, ήχου και αγγίγµατος. Το παιδί έχει την ευκαιρία για ανεξάρτητη 

αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του. 

 

• Ακουστικές καµπάνες-Acoustic bells Είναι ένα 

πλαστικό αντικείµενο που έχει το σχήµα της 

καµπάνας. Το παιδί και ο ενήλικας τοποθετούν τα 

κεφάλια τους µέσα στην καµπάνα κι έτσι, 

ενθαρρύνονται οι αρθρώσεις και η γλώσσα. Ο 

ενήλικας περιµένει, ώστε το παιδί να κάνει 

κάποιες αρθρώσεις και να µπορέσει να 

εξερευνήσει ενεργά το περιβάλλον ή αποσπάει 

κάποιες αρθρώσεις µέσω του τραγουδιού. 

 

• Πολυαισθητηριακά δωµάτια-Multi-

sensory rooms Αυτά τα δωµάτια είναι 

πολύ χαρακτηριστικά και παράγουν µε 

πολλούς τρόπους διαφορετικά µαθησιακά 

αποτελέσµατα. Χωρίζονται σε έξι 

κατηγορίες: λευκά, σκοτεινά, 

αλληλεπιδραστικά, δωµάτια νερού, 

απαλών παιχνιδιών και θεµατικά. 

 

 

 

• Θεραπευτικές µπάλες-Therapy balls Είναι ευχάριστες και µπορούν να 

εκµαιεύσουν επικοινωνία. Ο ενήλικας τοποθετεί το παιδί 

πάνω στην µπάλα και αρχίζει να κουνάει το παιδί µε 

ρυθµικό τρόπο. Μπορεί να γίνει µία παύση και να 

ερωτηθεί το παιδί, εάν θέλει να συνεχιστεί η 

δραστηριότητα ή όχι. 

(Mednick, 2007) 

Εικόνα 4: Ακουστική καµπάνα 

Εικόνα 5: Πολυαισθητηριακό δωµάτιο 

Εικόνα 6: Θεραπευτικές 
µπάλες 
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Τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες παρουσιάζουν προβλήµατα στο 

επικοινωνιακό τους ρεπερτόριο. Γι’ αυτόν το λόγο, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

διαφόρων τρόπων και µέσων, τα οποία θα διευκολύνουν την επικοινωνιακή 

ικανότητα των ατόµων αυτών. 

2.5 Τρόποι επικοινωνίας 
 

Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου επικοινωνίας για ένα άτοµο µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες είναι ζωτικής σηµασίας. Έτσι λοιπόν, προτού επιλεχθεί το 

επικοινωνιακό µέσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

• Πρέπει να εντοπιστεί το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού και πώς 

προσπαθεί να επικοινωνήσει.  

• Το σύστηµα πρέπει να είναι παιδοκεντρικό και να χρησιµοποιεί το 

κατάλληλο λεξιλόγιο.  

• Για την επιτυχία του προγράµµατος είναι απαραίτητη η συνέπεια και η 

επανάληψη. 

• Οποιεσδήποτε αλλαγές του επικοινωνιακού συστήµατος, πρέπει να 

εισαχθούν προσεκτικά, αργά και σε µικρές δόσεις. 

• Το επικοινωνιακό σύστηµα πρέπει να µετακινείται από συγκεκριµένες 

αρχές σε αφηρηµένα µέσα, από το πραγµατικό στο αφηρηµένο. 

• Ο λόγος πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε όλες τις µορφές 

επικοινωνίας. 

• Η επικοινωνία πρέπει να έχει ξεκάθαρη δοµή. Να υπάρχει µία αρχή κι 

ένα τέλος.  

(Mednick, 2007) 

Οι τρόποι επικοινωνίας (communication modes) αναφέρονται σε γενικές 

κατηγορίες συµπεριφοράς, οι οποίες χρησιµοποιούνται για επικοινωνία. Φωνητικός 

(vocal), γραφικός (graphic) τρόπος και µε χειρονοµίες (gestural) είναι τρόποι που 

έχουν προσδιοριστεί ως εναλλακτικές λύσεις επικοινωνίας για τα παιδιά µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες (Orelove & Sobsey, 1996). Άλλοι τρόποι περιλαµβάνουν τη 

φυσική επαφή, τις περιβαλλοντικές τροποποιήσεις, τα επαυξητικά συστήµατα 

(augmentative systems) (Orelove & Sobsey, 1996). 

Πολλά άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες δεν έχουν την ικανότητα να 

αρθρώσουν λέξεις, λόγω των φυσικών δυσκολιών τους ή λόγω έλλειψης ευκαιριών. 
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Έτσι, δεν υπάρχει ανάπτυξη λόγου ή υπάρχει πολύ περιορισµένη ανάπτυξη. Αυτοί οι 

περιορισµοί επηρεάζουν την έκταση της φωνητικής επικοινωνίας, αλλά δεν 

αποκλείουν τη χρήση της (Orelove & Sobsey, 1996). 

Ένας τρόπος επικοινωνίας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι οι 

χειρονοµίες. Οι Reichle, Williams και Ryan (1981) (όπως αναφέρεται στο Orelove & 

Sobsey, 1996) αναφέρουν ότι τα νοήµατα πρέπει να διδάσκονται, όταν η ηλικία και 

το ιστορικό ενός παιδιού οδηγούν σε φτωχή πρόγνωση για την οµιλία, όταν ο ώµος, 

το χέρι και τα δάχτυλα είναι επιδέξια, όταν παρουσιάζονται επαρκείς γνωστικές 

δεξιότητες και όταν είναι επιθυµητό ένα φορητό σύστηµα.Υπάρχουν διάφορα 

συστήµατα νοηµάτων. Μερικά από αυτά είναι η νοηµατική γλώσσα (βλ. εικόνα 7), το 

λεξιλόγιο ΜΑΚΑΤΟΝ, οι φυσικές χειρονοµίες κ.ά.  

 

 

Εικόνα 7:Νοηµατική γλώσσα 
 

Ο γραφικός τρόπος επικοινωνίας συχνά χαρακτηρίζεται ως συµβολικός τρόπος 

επικοινωνίας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα πραγµατικά αντικείµενα, οι 

φωτογραφίες, τα σχέδια, οι εικόνες. Τα πραγµατικά αντικείµενα χρησιµοποιούνται 

από τους µαθητές, οι οποίοι δεν έχουν την ικανότητα να αντιστοιχήσουν  τις εικόνες 

µε τα αντικείµενα, γεγονότα ή ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν (Cipani & Spooner, 

1994). Οι φωτογραφίες µε τη σειρά τους απαιτούν την ελάχιστη συµβολική 

ικανότητα. Τα αποτελέσµατα µιας έρευνας των Mirenda και Locke (1989) (όπως 

αναφέρεται στο Cipani & Spooner, 1994) προτείνουν ότι οι φωτογραφίες 

ερµηνεύονται ευκολότερα από τα άτοµα µε σοβαρή νοητική καθυστέρηση απ’ ότι τα 
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ασπρόµαυρα σχέδια. Τα ασπρόµαυρα σχέδια απαιτούν περισσότερη συµβολική 

ικανότητα για την ερµηνεία τους. Παρ’όλα αυτά, υπάρχουν πλεονεκτήµατα σχετικά 

µε τη χρήση τους: 

• Τα σύµβολα που αναπαριστούν τα σχέδια µπορούν να σχεδιαστούν 

εύκολα µε το χέρι ή να επιλεχθούν κάποια σχέδια του εµπορίου. 

• Οι απλές γραµµές των σχεδίων µπορούν να ερµηνευτούν λιγότερο 

«κατά λέξη» απ’ότι οι φωτογραφίες κι έτσι, µπορούν να συµβολίζουν 

κατηγορίες πραγµάτων, γεγονότων ή και ανθρώπων (π.χ. µία µπάλα 

µπορεί να συµβολίζει οποιαδήποτα δραστηριότητα ή το πρόσωπο µιας 

κοπέλας να αναπαριστά τους φίλους στο σχολείο). 

• Τα σχέδια µε γραµµές µπορούν να αναπαριστούν αφηρηµένες έννοιες, 

όπως τα συναισθήµατα (χαρά, λύπη), τις φυσικές καταστάσεις 

(κουρασµένος, άρρωστος) και τις ιδιότητες (χρώµα, µέγεθος). 

• Για κάποιους µαθητές είναι ευκολότερο να ερµηνεύουν σύµβολα, τα 

οποία είναι λιγότερο σύνθετα στη διαµόρφωση και να παρουσιάζουν 

λιγότερη δυσκολία µε τα σχέδια, λόγω της απλότητάς τους, απ’ότι µε 

τις φωτογραφίες που παρουσιάζουν ποικιλία στα σχήµατα και τα 

χρώµατα. 

(Cipani & Spooner, 1994) 

 Η χρήση εικόνων είναι ένας ακόµη τρόπος επικοινωνίας. Αρχικά, οι εικόνες ήταν 

απλά σχέδια των αντικειµένων αναφοράς, όµως σταδιακά, εξελίχθηκαν σε πιο 

σύνθετες αναπαραστάσεις, περιλαµβάνοντας ασπρόµαυρες και χρωµατιστές 

φωτογραφίες. Τα συστήµατα εικόνων εγκαθιδρύθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 

’80 ως υποκατάστατο του λόγου ή ως πρόσθετη υποστήριξη του λόγου. Αποτελούν 

γραφικές αναπαραστάσεις ενός αντικειµένου, έννοιας, ιδέας ή µηνύµατος και 

αναπαριστούν έναν πιο προχωρηµένο τρόπο επικοινωνίας. Παραδείγµατα τέτοιων 

συστηµάτων αποτελούν τα PECS (βλ. εικόνα 8) (Picture Exchange Communication 

System), τα PCS (Picture Communication Symbols) κ.ά. (Mednick, 2007). Επειδή τα 

περισσότερα ηλεκτρονικά συστήµατα επικοινωνίας χρησιµοποιούν γραφικά σύµβολα, 

ανήκουν στην κατηγορία του γραφικού τρόπου επικοινωνίας. Τα ηλεκτρονικά 

συστήµατα θεωρούνται ως εναλλακτική πρόσβαση (βλ. εικόνα 9). Χρησιµοποιούν τις 

κινήσεις του επικοινωνιακού ρεπερτορίου του ατόµου που επικοινωνεί και τις 

αλλάζουν σε πιο ερµηνεύσιµες επικοινωνιακές αντιδράσεις. Κάποια άτοµα 
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διευκολύνονται από τέτοιου είδους συστήµατα, ιδιαίτερα τα άτοµα που παρουσιάζουν 

περιορισµένες κινητικές δεξιότητες, αλλά έχουν καλές αισθητηριακές, γνωστικές 

δεξιότητες και δεξιότητες προσληπτικής γλώσσας  (Orelove & Sobsey, 1996).  

 

 

Εικόνα 8: PECS 
 
 
 

 

Εικόνα 9: Ηλεκτρονικό σύστηµα επικοινωνίας 
 
 

Όσον αφορά στον τοµέα του τρόπου επικοινωνίας των ατόµων µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες, υπάρχουν και κάποια βοηθήµατα, τα οποία ενισχύουν και 

διευκολύνουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ατόµων αυτών. Ένα βοήθηµα 

αποτελούν οι πίνακες επικοινωνίας (communication boards) (βλ. εικόνα 10). Οι 

πίνακες επικοινωνίας χρησιµοποιούνται από άτοµα που δεν έχουν λεκτική 

επικοινωνία ή ο λόγος τους δεν είναι καθαρός. Οι πίνακες αυτοί χρησιµοποιούν 
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σύµβολα, γράµµατα, λέξεις ή συνδυασµό αυτών και είναι κανονισµένα µε τέτοιον 

τρόπο, ώστε να µπορεί το παιδί να προσδιορίσει στους άλλους αυτό, για το οποίο 

επικοινωνούν. Το παιδί υπόκειται σε κάποιες ερωτήσεις και ενθαρρύνεται να 

υποδηλώσει την απάντησή του µέσω του πίνακα (Mednick, 2007). 

 

 

Εικόνα 10: Πίνακας επικοινωνίας 
 

Ένα ακόµη βοήθηµα αποτελεί το οπτικό χρονοδιάγραµµα (visual timetable) 

(βλ. εικόνα 11). Αυτό το βοήθηµα βοηθάει το άτοµο µε φτωχές επικοινωνιακές 

δεξιότητες να  υποδηλώσει τις προτιµήσεις του και να προβλέψει την ακολουθία 

γεγονότων και δραστηριοτήτων µέσω της χρήσης φωτογραφιών, εικόνων ή 

συµβόλων. Το παιδί γίνεται ικανό να προβλέψει  τι θα συµβεί µετά, προωθώντας µε 

αυτό τον τρόπο την σειρά, τον έλεγχο και την ασφάλεια (Mednick, 2007).  

 

 

Εικόνα 11: Οπτικό χρονοδιάγραµµα 
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Τέλος, θα γίνει αναφορά στα επικοινωνιακά βιβλία (communication books) 

(βλ. εικόνα 12). Τα επικοινωνιακά βιβλία είναι άλµπουµ φωτογραφιών, εικόνων, 

συµβόλων ή λέξεων, τα οποία χρησιµοποιούνται για την παρακίνηση και υποδήλωση 

των δραστηριοτήτων και συναισθηµάτων του παιδιού στους σηµαντικούς άλλους. Το 

παιδί δείχνει µία εικόνα, ώστε να υποδηλώσει τις ανάγκες του και ο ενήλικας δείχνει 

σε µία εικόνα, για να ενισχύσει τις δραστηριότητες και τα γεγονότα (Mednick, 2007). 

 

 

Εικόνα 12: Βιβλίο επικοινωνίας 
 

Ένας παράγοντας, ο οποίος είναι πολύ σηµαντικός για το κοµµάτι της 

επικοινωνίας είναι αυτός της αλληλεπίδρασης. Η επικοινωνιακή ικανότητα και τα 

σχήµατα αλληλεπίδρασης είναι αµοιβαία εξαρτώµενα (Granlund & Olsson, 1999 

όπως αναφέρεται στο Wilder & Granlund, 2003). Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι 

οι υπάρχουσες αλληλεπιδράσεις ενός παιδιού µε πολλαπλές αναπηρίες θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη, κατά τη διάρκεια σχεδιασµού επικοινωνιακών παρεµβάσεων 

(Olsson & Granlund, 2003 όπως αναφέρεται στο Wilder & Granlund, 2003). 
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2.6 Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης σε άτοµα µε βαριές πολλαπλές 
αναπηρίες 

 

Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις είναι ένα συµπεριφοριστικό γεγονός, κατά το 

οποίο οι αντιδράσεις του ενός ατόµου επηρεάζουν ή ελέγχουν τις αντιδράσεις των 

άλλων (Cipani & Spooner, 1994). Η αλληλεπίδραση ως αµοιβαία ικανοποιητική 

δραστηριότητα είναι σηµαντική τόσο για τους φροντιστές που αλληλεπιδρούν µε 

παιδιά µε αναπηρία όσο και για τους φροντιστές που αλληλεπιδρούν µε παιδιά 

τυπικού πληθυσµού (Olsson, 2004). Οι µη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες 

αναπτύσσονται νωρίς στο πλαίσιο καθηµερινών αλληλεπιδράσεων µε τους 

φροντιστές για τον τυπικό πληθυσµό και τα άτοµα µε ήπιες και µέτριες αναπηρίες. Η 

πιο ευνοϊκή υποστήριξη για την ανάπτυξη της σκόπιµης συµβολικής επικοινωνίας του 

παιδιού είναι η ενθάρρυνση των ανταποκριτικών αλληλεπιδράσεων στις καθηµερινές 

δραστηριότητες. Όµως, για τα παιδιά µε σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες υπάρχει 

δυσκολία στη διαδικασία επικοινωνίας και είναι επιτακτική η ανάγκη για προσεκτική 

παρατήρηση και συστηµατική χρήση ειδικών στρατηγικών παρέµβασης. Οι 

φροντιστές αντιµετωπίζουν δυσκολία στην αναγνώριση, ερµηνεία και ενθάρρυνση 

της επικοινωνιακής συµπεριφοράς των παιδιών µε σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες, 

επειδή οι συµπεριφορές τους είναι άτυπες, περίπλοκες και σπάνιες. Έτσι λοιπόν, για 

την πρόσληψη της επικοινωνίας των παιδιών αυτών, µερικοί γονείς τροποποιούν τις 

αλληλεπιδράσεις τους (π.χ. χρησιµοποιούν περισσότερη φυσική επαφή ή 

περισσότερες οδηγίες) (Chen et al., 2007).  Η αλληλεπίδραση, λοιπόν, µε τα παιδιά µε 

σοβαρές ή πολλαπλές αναπηρίες αντιµετωπίζει προκλήσεις. Εάν κάποιο παιδί έχει 

περιορισµένη ικανότητα να κάνει χρήση του ίδιου ρεπερτορίου συµπεριφορών που 

χρησιµοποιεί κι ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης (π.χ. αρθρώσεις, κινητικός έλεγχος 

χεριών, βλέµµα), τότε θα επηρεαστεί η χρήση των ενστικτωδών στρατηγικών του 

φροντιστή για την αναγνώριση των επικοινωνιακών ενδείξεων (Olsson, 2004). 

Συνεπώς, η αλληλεπίδραση µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες οδηγεί τον επικοινωνιακό 

συνέταιρο, ώστε να προσαρµόζει άλλα είδη εκφράσεων. Θα πρέπει να προσέξει πιο 

λεπτές νύξεις, όπως άνοιγµα των µατιών και µεταβολή της αναπνοής. Η ερµηνεία των 

µη λεκτικών ενδείξεων είναι σύνθετη, διότι αυτό που συχνά θεωρείται ως 

επικοινωνιακή ενέργεια, η οποία µεταβιβάζει ένα µήνυµα, στην πραγµατικότητα 

µπορεί να αποτελείται από πολλές διαφορετικές συµπεριφορές οργανωµένες µε έναν 

συγκεκριµένο τρόπο (Weinberg et al., 1989 όπως αναφέρεται στο Olsson, 2004). 
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Η αλληλεπίδραση µε τον φροντιστή αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα για 

την ανάπτυξη του παιδιού. Έχουν γίνει έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ παιδιού και φροντιστή επηρεάζουν την ανάπτυξη του 

παιδιού και το βασικότερο χαρακτηριστικό, το οποίο σχετίζεται µε τα αποτελέσµατα 

της ανάπτυξης του παιδιού, είναι το επίπεδο της ανταπόκρισης (Moore, 2001). Το 

παιδί αναπτύσσεται στο βέλτιστο επίπεδο, όταν οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος συγχρονίζονται µε τις ικανότητες και δυνατότητες του παιδιού. Η 

αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και χαρακτηριστικών του παιδιού ασκούν επίδραση 

στην ανάπτυξη του παιδιού (Wilder & Granlund, 2003). 

Λίγες έρευνες έχουν ασχοληθεί µε την έννοια της αλληλεπίδρασης στα άτοµα 

µε βαριές/σοβαρές αναπηρίες, ενώ έρευνες µε µικρό δείγµα έχουν µελετήσει τη 

συµβολή της αλληλεπίδρασης στην προώθηση της ένταξης των ατόµων µε 

βαριές/σοβαρές αναπηρίες στα πλαίσια του γενικού σχολείου (Hunt et al., 1996 όπως 

αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2007). Οι συγκεκριµένες έρευνες έδωσαν έµφαση στην 

παροχή ευκαιριών για τον συγκεκριµένο πληθυσµό, ώστε να έχουν προτιµήσεις και 

να κάνουν επιλογές κατά τη διάρκεια αλληλεπιδράσεων (Houghton, 1987 όπως 

αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2007) και επίσης, δόθηκε έµφαση και στη µείωση των 

στερεοτυπικών συµπεριφορών (Καρτασίδου, 2007). 

2.6.1 Προτιµήσεις και Επιλογές 

 

Πολύ σηµαντικό για την προώθηση της αλληλεπίδρασης του παιδιού µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες αποτελεί και η αναγνώριση των προτιµήσεων του 

παιδιού. Το κίνητρο είναι το κλειδί για κάθε είδος µάθησης. Είναι πολύ χρήσιµη η 

γνώση του τι αρέσει και τι δεν αρέσει στο παιδί σχετικά µε διαφορετικά αντικείµενα, 

ανθρώπους, φαγητά και δραστηριότητες Αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο να 

δώσουν κίνητρο να επικοινωνήσουν, να αποκτήσουν ή να απορρίψουν αυτά τα 

πράγµατα (Klein et al, 2000). Η προώθηση ευκαιριών για την έκφραση προτιµήσεων, 

όχι µόνο διευκολύνει τη διδασκαλία, αλλά και επαυξάνει την ποιότητα ζωής του 

ατόµου (Lohrmann-O’ Rourke & Browder, 1998). 

Οι έννοιες επιλογή και προτίµηση δεν είναι συνώνυµες. Ένα άτοµο επιδεικνύει 

επιλογή, όταν ενεργεί, ώστε να πάρει κάτι τη στιγµή που εµφανίζεται µια περίσταση 

(Skinner, 1971 όπως αναφέρεται στο Hughes et al., 1998). Η επιλογή είναι ένα 

περίπλοκο κοµµάτι της ζωής και η ικανότητα να εξασκήσει κάποιος επιλογή αυξάνει 
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την αυτονοµία και ενθαρρύνει την αυτoαντίληψη και την αξία (Houghton et al., 

1987). Καθώς η επιλογή είναι µία παρατηρήσιµη  συµπεριφορά, η προτίµηση, από την 

άλλη, συνάγεται από την ενέργεια της επιλογής. Τα ερεθίσµατα, τα οποία επιλέγονται 

µε συνέπεια µε το πέρασµα του χρόνου, θεωρούνται ως προτιµώµενα ή ως 

υπερεκτιµηµένα από ένα άτοµο απ’ ότι άλλες επιλογές (Hughes et al., 1998). 

Επιπροσθέτως, η ενισχυµένη αξία του επιλεγµένου ή προτιµώµενου ερεθίσµατος έχει 

αξιολογηθεί εµπειρικά µέσω της παρατήρησης της αποτελεσµατικότητάς του στην 

µετέπειτα επίδοση του ατόµου (Hughes et al., 1998). 

Είναι επιτακτική η ανάγκη ενσωµάτωσης των δεξιοτήτων επιλογής και 

προτίµησης στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Οι Guess et al. (1985) (όπως αναφέρεται 

στο Houghton et al., 1987) προτείνουν τρία επίπεδα δεξιοτήτων προτίµησης και 

επιλογής που µπορεί να είναι χρήσιµα στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών στόχων και 

στρατηγικών παρέµβασης. Αυτά τα επίπεδα περιλαµβάνουν: α) προτιµήσεις, β) 

επιλογή ως διαδικασία για πάρσιµο αποφάσεων και 3) επιλογή ως έκφραση 

αυτονοµίας και αξιοπρέπειας. 

Οι προτιµήσεις επιδεικνύονται και κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας σε 

τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά. Τα βρέφη επιδεικνύουν την ικανότητα να κάνουν 

έναρξη και λήξη αλληλεπιδράσεων µε τους φροντιστές µέσω βλεµµατικής επαφής, 

σωµατικών κινήσεων, εκφράσεων του προσώπου και προφορικών αρθρώσεων 

(Houghton et al., 1987). Η ίδια συµπεριφορά παρατηρείται και από τα άτοµα µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες. Η ανταπόκριση στις εκφράσεις προτίµησης του 

πληθυσµού αυτού είναι βασικές για την πρώιµη ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους 

δεξιοτήτων  (Houghton et al., 1987). 

Στην περίπτωση, όµως, των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες υπάρχει 

δυσκολία έκφρασης από τη µεριά τους, καθώς και µειωµένες ευκαιρίες για έκφραση 

προτιµήσεων και εξάσκηση των δεξιοτήτων επιλογής από την πλευρά του 

περιβάλλοντος. Η έλλειψη του αναγνωρίσιµου τρόπου επικοινωνίας των ατόµων µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες έχει ως αποτέλεσµα την εξάρτηση από άλλους και ως εκ 

τούτου, την καθυστέρηση ικανοποίησης και παρερµηνείας του µηνύµατός τους 

(Lohrmann-O’ Rourke & Browder, 1998). Τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες 

έχουν ανάγκη από υποστήριξη και µια µορφή υποστήριξης είναι και η προσφορά 

ευκαιριών για τη δυνατότητα επιλογής (Browder et al., 1998). Στη βιβλιογραφία 

υπάρχουν αρκετές έρευνες, οι οποίες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη θετικών 

αποτελεσµάτων, όπως µεγαλύτερη συµµετοχή, αύξηση αλληλεπιδράσεων, υψηλότερο 
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επίπεδο επίδοσης, στα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, όταν υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής  (Houghton et al., 1987). 

Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει τη σηµαντικότητα των επιλογών και 

προτιµήσεων για την εκπαίδευση των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. Για 

τον παραπάνω λόγο, είναι απαραίτητη η ύπαρξη της αξιολόγησης των προτιµήσεων 

ως µέθοδος προώθησης της προσωπικής έκφρασης. Είναι σηµαντικό να δοθούν 

κάποιες κατευθυντήριες γραµµές για την συστηµατική αξιολόγηση των προτιµήσεων. 

Αρχικά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι προτιµήσεις των παιδιών µε βαριές πολλαπλές 

αναπηρίες είναι µοναδικές και διαφορετικές. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν τους δίνονται 

ευκαιρίες έκφρασης των προτιµήσεών τους, επιλέγουν διαφορετικά στοιχεία από τους 

συνοµηλίκους τους και αποκαλύπτουν ιεραρχία στις προτιµήσεις τους, όταν πρέπει να 

επιλέξουν ανάµεσα σε στοιχεία. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί η αλλαγή της φύσης 

των προτιµήσεων µε το πέρασµα του χρόνου και το γεγονός ότι κάποιες µέθοδοι δεν 

αποφέρουν έγκυρα αποτελέσµατα, π.χ. γνώµη τρίτων (Lohrmann-O’ Rourke & 

Browder, 1998). Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα την ανάγκη ύπαρξης 

συστηµατικής αξιολόγησης των προτιµήσεων, ώστε να αποτελούν την έγκυρη 

έκφραση των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. 

Ένας τρόπος για τον προσδιορισµό των προτιµήσεων των ατόµων µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες αποτελεί η τεχνική της άµεσης παρατήρησης. Ένα άτοµο 

µπορεί να προσφέρει ευκαιρίες στον µαθητή, ώστε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 

και ένα άλλο άτοµο να σηµειώνει τις αλληλεπιδράσεις του µαθητή µε τα υλικά και να 

καταγράφει τις αντιδράσεις του (Cipani & Spooner, 1994). Βιβλιογραφικά γίνεται 

αναφορά στην άµεση αξιολόγηση και στη γνώµη των τρίτων ως µέθοδοι αξιολόγησης 

των προτιµήσεων των παιδιών µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες. Οι Browder et al. 

(1998) αναφέρουν ότι ο πιο απλός τρόπος για τον προσδιορισµό των προτιµήσεων 

είναι να ερωτηθεί το ίδιο το άτοµο µε αναπηρία και οι σηµαντικοί άλλοι. Στην 

περίπτωση, όµως, που τα άτοµα δεν έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες, οι συνεντεύξεις 

µε τρίτους καθιστούν το άτοµο µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες να έχει παθητικό 

ρόλο. Έτσι, λοιπόν, είναι επιτακτική η ανάγκη συστηµατικής παρατήρησης των 

επιλογών του παιδιού. Οι Reid et al. (1999) κάνουν αναφορά στους Kincaid (1996) 

και O’Brein (1987) και αναφέρουν ότι στις περιπτώσεις που το άτοµο µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες αντιµετωπίζει επικοινωνιακές δυσκολίες, τότε ο προσδιορισµός 

των προτιµήσεων βασίζεται σε γνώµες τρίτων που έχουν στενή σχέση µε το παιδί. 

Έρευνες, όµως, έχουν αποκαλύψει ότι οι προτιµήσεις του συγκεκριµένου πληθυσµού 
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µπορούν να προσδιοριστούν µέσω παρατηρήσεων της συµπεριφοράς προσέγγισης ή 

αποφυγής ενός συστηµατικά παρουσιαζόµενου ερεθίσµατος (Reid et al., 1999). 

Τέλος, οι Fisher et al. (1996) κάνουν αναφορά στους Green et al. (1988) και στους 

Green et al. (1991) και σηµειώνουν ότι η συστηµατική αξιολόγηση των προτιµήσεων 

είναι ανώτερη από τις απόψεις των φροντιστών. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την 

πιθανότητα, ώστε οι απόψεις των φροντιστών να αποτελούν ένα χρήσιµο 

συµπλήρωµα. Τα παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι για τον προσδιορισµό των 

προτιµήσεων των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες είναι απαραίτητη η 

συστηµατική παρατήρηση και καταγραφή των αντιδράσεων του παιδιού, καθώς και 

οι απόψεις των φροντιστών τους.  

Κλείνοντας το κοµµάτι του προσδιορισµού των προτιµήσεων και επιλογών 

των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, θα πρέπει να αναφερθούν κάποιοι 

δείκτες, οι οποίοι βοηθούν στην παρατήρηση και εκτίµηση για τον προσδιορισµό 

αυτών: 

• Επιρροή του συµµετέχοντα (π.χ. γέλιο, συγκέντρωση, ενδιαφέρον, 

δυσαρέσκεια κ.ά.) 

• Προσέλκυση του συµµετέχοντα σε συγκεκριµένα αντικείµενα έναντι 

άλλων (µέσω προσέγγισης, αγγίγµατος ή χειρισµού ενός αντικειµένου) 

• ∆ιάρκεια βλεµµατικής επαφής µε τα υλικά 

• ∆ιάρκεια της ενεργής ενασχόλησης µε την δραστηριότητα ή τον 

χειρισµό των υλικών (Cipani & Spooner, 1994). 

2.6.2 Μέτρηση αλληλεπιδράσεων 

 

Οι Cipani και Spooner (1994, 293-294) κάνουν αναφορά σε τέσσερις βασικές 

µετρήσεις των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των ατόµων µε σοβαρές αναπηρίες: 

• Συχνότητα έναρξης (initiation) των αλληλεπιδράσεων 

•  Μέτρηση της απάντησης (responsiveness) σε άλλους  

• Αριθµός κοινωνικών ανταλλαγών (turn taking), κατά τη διάρκεια 

αλληλεπιδράσεων 

• ∆ιάρκεια (duration) των αλληλεπιδράσεων 

Η κοινωνική έναρξη είναι οποιαδήποτε συµπεριφορά, η οποία οδηγεί στην έναρξη 

µίας αλληλεπίδρασης ή αλλάζει την εστίαση της αλληλεπίδρασης σε ένα καινούριο 

θέµα. Για πολλά άτοµα µε σοβαρές αναπηρίες, οι κοινωνικές ενάρξεις είναι µη 
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λεκτικές και αποτελούνται από απαντήσεις, όπως δείξιµο αντικειµένων ή εικόνων. Οι 

κοινωνικές απαντήσεις σε άλλους είναι οποιαδήποτε συµπεριφορά, η οποία οδηγεί 

στην αναγνώριση και ανταπόκριση σε έναρξη από άλλο άτοµο. Για πολλά άτοµα µε 

σοβαρές αναπηρίες, οι κοινωνικές απαντήσεις σε άλλους περιλαµβάνουν 

ανταποκρίσεις, όπως βλεµµατική επαφή και χαµόγελο. Οι κοινωνικές ανταλλαγές 

ορίζονται ως η επέκταση ή η ανάπτυξη µίας έναρξης ή µία απάντηση, η οποία 

ακολουθείται από µία απάντηση. Η διάρκεια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

µετριέται για την αξιολόγηση της αντοχής µιας αλληλεπίδρασης, ώστε να προωθηθεί 

η µέτρηση του βαθµού κοινωνικής εµπλοκής σε ένα πλαίσιο. 

Η αξιολόγηση των µετρήσεων των παραπάνω αλληλεπιδράσεων προωθεί έναν 

τρόπο για τον προσδιορισµό εκείνων των απαντήσεων, οι οποίες προωθούν επιτυχή 

δυαδική και οµαδική αλληλεπίδραση. Επίσης, προωθείται  ο προσδιορισµός εκείνων 

των απαντήσεων, οι οποίες λείπουν από το ρεπερτόριο του παιδιού και η απουσία των 

οποίων δηµιουργούν λιγότερες ευκαιρίες για µελλοντικές αλληλεπιδράσεις. Η 

αξιολόγηση βασίζεται σε δεκάλεπτη παρατήρηση του µαθητή µε σοβαρές αναπηρίες 

σε ένα φυσικό πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Cipani και Spooner, 1994, 295). 

Μία έρευνα, η οποία αξίζει να παρουσιαστεί, είναι αυτή των Wilder and 

Granlund (2003). Η αναφορά στη συγκεκριµένη έρευνα γίνεται, διότι καλύπτει πολλά 

βασικά θέµατα, τα οποία σχετίζονται µε τις αλληλεπιδράσεις και βασίζονται στη 

βιωµατική εµπειρία των φροντιστών. Οι συγκεκριµένοι ερευνητές µελέτησαν τις 

αντιλήψεις φροντιστών σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µε άτοµα µε πολλαπλές 

αναπηρίες. Οι αντιλήψεις τους αναλύθηκαν σε επτά θέµατα: 1) µοίρασµα εµπειρίας, 

2) επιτυχής αλληλεπίδραση, 3) ρόλος του παιδιού, 4) ρόλος του φροντιστή, 5) 

µέθοδοι αλληλεπίδρασης, 6) εµπόδια και διευκολυντές και 7) στόχοι και φιλοδοξίες.  

Οι φροντιστές αναφέρουν ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ φροντιστή και παιδιού 

λαµβάνει χώρα ως µοίρασµα εµπειριών στην καθηµερινότητα της δυάδας και της 

οικογένειας και λειτουργεί µέσω των αµοιβαίων απαντήσεων και της αµοιβαιότητας. 

Η αλληλεπίδραση εφαρµόζεται ως κοινωνική ανταλλαγή. Οι φροντιστές ανέφεραν ότι 

µία επιτυχής αλληλεπίδραση ορίζεται από την αµοιβαία συµµετοχή και κατανόηση. 

Σε αυτή την επιτυχή αλληλεπίδραση, οι συµµετέχοντες νιώθουν εκτίµηση και 

ικανοποίηση. Ο ρόλος του κάθε παιδιού κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης 

επηρεάζεται από το είδος της αναπηρίας του, το συµπεριφορικό στυλ του καθενός, 

την εσωτερική θέληση και τις επιλογές. Αναφέρονται τρία είδη ρόλων: 1) ρόλοι 

έναρξης, 2) ρόλοι απάντησης και 3) ρόλος ένδειξης εσωτερικής θέλησης. Τα παιδιά 
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παρουσίασαν έναρξη της αλληλεπίδρασης λιγότερο συχνά απ’ ότι απάντηση σε 

αλληλεπίδραση. Η εσωτερική θέληση έγινε αντιληπτή από όλα τα παιδιά, παρόλο που 

κάποια από αυτά το έδειξαν πιο καθαρά. Η εσωτερική θέληση αναφέρεται στη χρήση 

ικανοτήτων του παιδιού, ώστε ο συνέταιρος να κατανοήσει τι επιθυµεί το παιδί. Ο 

φροντιστής λαµβάνει έναν πιο υπεύθυνο και υποστηρικτικό ρόλο, κατά τη διάρκεια 

της αλληλεπίδρασης. Φροντίζει για την καλύτερη επικοινωνία των παιδιών και για 

την κατανόηση του περιβάλλοντος, λαµβάνει υπόψη το πλαίσιο και την κατάσταση 

του παιδιού και αποφασίζει τι είναι καλύτερο γι’ αυτό. Όσον αφορά στις µεθόδους 

αλληλεπίδρασης, αναφέρεται ότι τα παιδιά µπορούν να παρουσιάσουν διάφορες 

συµπεριφορές αλληλεπίδρασης. Τα αισθήµατα και οι προτιµήσεις των παιδιών µε 

σοβαρές αναπηρίες µπορούν να γίνουν αντιληπτά µέσω χαµόγελου, βλεµµατικής 

επαφής, αναπνοής και διαφόρων τύπων κλάµα. Επίσης, η αλληλεπίδραση µε το 

περιβάλλον µπορεί να γίνει µέσω αρθρώσεων και γλώσσας του σώµατος. Οι 

φροντιστές µε τη σειρά τους χρησιµοποιούν διάφορες µεθόδους αλληλεπίδρασης. Η 

επικοινωνία κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µπορεί να γίνει µε την οµιλία, το 

δείξιµο, την επιβεβαίωση και την ενίσχυση. Όλοι οι φροντιστές έκαναν χρήση της 

παρατήρησης και πραγµατοποιήθηκε προσαρµογή των µεθόδων στις απαιτήσεις, 

ικανότητες και συµπεριφορικό στυλ του κάθε παιδιού. Κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης µπορούν να υπάρξουν κάποια εµπόδια, όπως η αναπηρία του 

παιδιού, η αίσθηση απελπισίας και µη προβλεψιµότητας, αλλά η εσωτερική θέληση 

των παιδιών µπορεί να τα ανατρέψει όλα. Τέλος, οι φροντιστές φιλοδοξούν για 

καλύτερη κατανόηση µεταξύ των οµάδων και για αύξηση συµµετοχής από τη µεριά 

των παιδιών. Επίσης, ελπίζουν να µπορέσουν τα παιδιά να µεταφέρουν την εσωτερική 

τους θέληση µε ξεκάθαρο τρόπο (Wilder & Granlund, 2003). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κατανοείται ότι η έννοια της αλληλεπίδρασης 

αποτελεί ένα πολύ βασικό κοµµάτι στην επικοινωνία των ατόµων µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες. Για να µπορέσει, όµως, µία αλληλεπίδραση να είναι επιτυχής 

και για να µπορέσει να επιτευχθεί η σωστή χρήση των δεξιοτήτων της, πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν από την πλευρά των φροντιστών οι κατάλληλες στρατηγικές 

παρέµβασης. Ένα κοµµάτι από αυτές τις στρατηγικές αποτελούν οι αισθητηριακές 

νύξεις. 
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2.7 Η συµβολή των νύξεων στην επικοινωνία 
 

Η χρήση των νύξεων είναι πολύ σηµαντική για την ενθάρρυνση της 

κατανόησης. Τα παιδιά µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες έχουν συχνά τη δυσκολία 

στην κατανόηση των λέξεων. Οι λέξεις µπορούν να συνοδεύονται από πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους από απλές (π.χ. εκφράσεις προσώπου, χειρονοµίες) µέχρι και 

πιο σύνθετες µεθόδους (π.χ. νοηµατική γλώσσα, γραπτές λέξεις).Έτσι λοιπόν, είναι 

πολύ βασικό να επιτευχθεί η προώθηση επιπρόσθετων πληροφοριών σε αυτά τα 

παιδιά µέσω των διαθέσιµων αισθήσεών τους (Demchak et al., 2001). 

Υπάρχουν έξι είδη νύξεων3: 

1. Απτικές νύξεις (tactile cues) 

2. Ακουστικές νύξεις (auditory cues) 

3. Κιναισθητικές νύξεις (kinesthetic cues) 

4. Οσφρητικές νύξεις (olfactory cues) 

5. Οπτικές νύξεις (visual cues) 

6. Αντικειµενικές νύξεις (object cues) 

 

Απτικές νύξεις 

 Οι απτικές νύξεις περιλαµβάνουν το άγγιγµα του παιδιού µε συγκεκριµένο 

τρόπο, ώστε να καταλάβει τι πρόκειται να συµβεί. Είναι πολύ βοηθητικές στην 

επικοινωνία µε µικρά παιδιά, τα οποία έχουν σοβαρές σωµατικές αναπηρίες και 

αναπτυξιακές καθυστερήσεις ή σοβαρούς οπτικούς περιορισµούς  και ακουστική 

απώλεια.  

 Οι απτικές νύξεις θα πρέπει να είναι ακριβείς, εύκολα αντιληπτές και 

ευχάριστες για το παιδί, προκειµένου να υποστηρίζουν την προσοχή και την 

προσµονή µιας δραστηριότητας. Καλό είναι να χρησιµοποιείται µία απτική νύξη κάθε 

φορά. Θα είναι πιο δύσκολο για το παιδί µε σοβαρές αναπηρίες να µάθει το ακριβές 

νόηµα µιας απτικής νύξης, αν περισσότερες από µία απτικές νύξεις χρησιµοποιούνται 

σε µία δραστηριότητα ή αν η νύξη γίνεται ταυτόχρονα µε το άγγιγµα του παιδιού, 

κατά τη διάρκεια του σωµατικού χειρισµού και της αλληλεπίδρασης. Ορισµένα είδη 

αγγίγµατος σε συγκεκριµένες περιοχές του σώµατος µπορεί να προκαλέσουν 

αντανακλαστικές κινήσεις σε κάποια παιδιά µε κινητικά ή νευρολογικά προβλήµατα. 

                                                           
3 Η περιγραφή των νύξεων αποτελεί αυτούσια µετάφραση των σελίδων 42-45 από το βιβλίο των  Klein 
et al. (2000). 
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 Άλλα µικρά παιδιά δεν αρέσκονται στο άγγιγµα της πατούσας τους, εξαιτίας 

της εµπειρίας τους µε ιατρικές παρεµβάσεις. Γενικά, µία σταθερή ή βαθιά πίεση 

γίνεται πιο εύκολα ανεκτή απ’ ότι ένα ελαφρύ χτύπηµα. Παρόλα αυτά, το είδος του 

αγγίγµατος και η περιοχή κάθε απτικής νύξης θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά 

για κάθε παιδί ξεχωριστά και µετά να χρησιµοποιούνται συστηµατικά. 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες απτικές νύξεις, που µπορεί να 

λειτουργήσουν για ένα παιδί µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες: 

• Προτού πλύνετε το πρόσωπο του παιδιού, χτυπήστε απαλά το 

µάγουλό του. 

• Προτού δώσετε στο παιδί να πιεί από ένα φλιτζάνι, κρατήστε το 

σαγόνι του. 

• Ακουµπήστε τα χείλη του παιδιού δύο φορές µε τα δάχτυλά σας, πριν 

του δώσετε την πρώτη µπουκιά του φαγητού. 

Παρακάτω παρατίθεται ένα εγχειρίδιο νύξεων, που µπορεί να λειτουργήσουν 

στο παιδί: 

• Προτού δώσετε στο παιδί την πρώτη µπουκιά από το φαγητό, 

καθοδηγήστε το σωµατικά να δείξει τη λέξη «ΤΡΩΜΕ» (π.χ. δείξτε το 

µαζί). 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες αντικειµενικές νύξεις που µπορεί να 

λειτουργήσουν για το παιδί: 

• Αγγίξτε µε την πετσέτα το χέρι του παιδιού σας,  προτού το 

τοποθετήσετε στην µπανιέρα. 

• Όταν ντύνετε το παιδί, αγγίξτε το στο στήθος µε το πουκάµισό του, 

προτού του το φορέσετε. 

 

Ακουστικές Νύξεις 

Οι ηχητικές νύξεις είναι ένας φυσικός τρόπος, για να τραβηχτεί η προσοχή 

του παιδιού. Αρχικά, τα περισσότερα παιδιά ανταποκρίνονται περισσότερο σε 

ρυθµικούς ήχους ή υπερβολικούς τονισµούς. 

Για να φτάσει το παιδί να χρησιµοποιεί τους ήχους ως ουσιώδεις νύξεις, οι 

θόρυβοι του περιβάλλοντος (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο και άλλοι διασπαστικοί 

περιβαλλοντικοί ήχοι) πρέπει να µειώνονται όσο το δυνατό περισσότερο, ώστε το 

παιδί να µπορεί να συγκεντρωθεί στις ακουστικές νύξεις. 
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Μερικοί ήχοι µπορεί να είναι ενοχλητικοί για κάποιο παιδί. Για παράδειγµα, 

κάποια παιδιά µε αναπηρίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και µπορεί να αντιδράσουν 

υπερβολικά σε κάθε αύξηση του ήχου. Επίσης, ξαφνικά ξεσπάσµατα ήχου µπορούν 

να αιφνιδιάσουν ένα παιδί, ακόµα και να το κάνουν να κλαίει. Μερικά περιβάλλοντα 

προκαλούν αντηχήσεις του ήχου, οι οποίες µπορεί να είναι ενοχλητικές και να 

δυσκολεύουν το παιδί µε απώλεια ακοής ή ηχητική διαταραχή σε εξέλιξη στην 

προσοχή και τον εντοπισµό συγκεκριµένων ήχων. Γενικά, αυτό συµβαίνει σε 

δωµάτια µε ελάχιστο ηχοαπορροφητικό  υλικό. Για παράδειγµα, µια κουζίνα µε 

πλακάκια στο δάπεδο και καθόλου κουρτίνες θα είναι ένα πολύ περισσότερο ηχηρό 

περιβάλλον από ένα σαλόνι µε χαλί, κουρτίνες και υπερβολικά επιπλωµένο. Πολλά 

παιδιά που έχουν απώλεια ακοής έχουν κάποια υπολείµµατα ακοής και µπορούν να 

αντιληφθούν κάποιους ήχους. 

Στη συνέχεια, αναφέρονται κάποιες ηχητικές νύξεις, που µπορεί να 

λειτουργήσουν για το παιδί µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες: 

• Χτυπήστε το κουτάλι στην άκρη του πιάτου, πριν δώσετε στο παιδί µια 

δαγκωνιά. 

• Χτυπήστε απαλά το ποτήρι στο τραπέζι, πριν δώσετε στο παιδί να πιεί. 

• Τραγουδήστε µερικές στροφές από το θεµατικό τραγούδι του αγαπηµένου 

προγράµµατος του παιδιού στην τηλεόραση, πριν ανοίξετε την 

τηλεόραση. 

• Κουνήστε το µπουκάλι γάλα του παιδιού κοντά στο κεφάλι του, πριν 

βάλετε τη θηλή στο στόµα του. 

Στη συνέχεια, αναφέρονται µερικές λεκτικές νύξεις, που µπορεί να 

λειτουργήσουν για το παιδί: 

• Πείτε το όνοµα του παιδιού, όταν πρόκειται να παρουσιάσετε κάτι σε 

αυτό, όταν πρόκειται να αλληλεπιδράσετε µαζί του, ή όταν πρόκειται να 

το υποδεχτείτε.  

• Με απλές λέξεις, πείτε στο παιδί τι πρόκειται να κάνετε (π.χ. «η µαµά θα 

πλύνει το πρόσωπό σου τώρα.»). 

• Χρησιµοποιήστε απλές λέξεις κλειδιά σαν νύξεις (π.χ. «πλύσιµο», 

«φαγητό»). 
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Κιναισθητικές νύξεις 

 Οι κιναισθητικές ή κινητικές νύξεις είναι στην πραγµατικότητα συνδυασµοί 

της κίνησης και της απτικής αίσθησης. Περιλαµβάνουν πιάσιµο, θέση και κίνηση του 

παιδιού µε συγκεκριµένους τρόπους που σχετίζονται µε ανερχόµενες 

δραστηριότητες. Αν ένα παιδί έχει εγκεφαλική παράλυση, οι κιναισθητικές νύξεις θα 

πρέπει να επιλεγούν σκεπτόµενοι το µυϊκό τόνο του παιδιού. Τα παιδιά µε χαµηλό 

τόνο (υποτονία) τείνουν να πέφτουν πιο εύκολα, όταν τα κρατάει κάποιος, αλλά ίσως 

είναι πιο δύσκολο να σηκωθούν. Συνήθως, ωφελούνται από φυσικά ερεθίσµατα, το 

κράτηµα και τη θέση που αυξάνουν το µυϊκό τόνο και τονώνουν την προσοχή. 

Παιδιά µε αυξηµένο µυϊκό τόνο (υπερτονία), ίσως, είναι ευερέθιστα και δύσκολα στο 

κράτηµα. Η συγκεκριµένη θέση και το προσεκτικό κράτηµα θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν για να µειώσουν τον τόνο και να βελτιώσουν την ποιότητα, το 

ποσοστό και το εύρος των κινήσεων του παιδιού. Είναι καλό να µην 

χρησιµοποιούνται κιναισθητικές νύξεις που εκµαιεύουν αντανακλαστικές και 

ακούσιες κινήσεις (π.χ. εάν στρέψουµε το κεφάλι του παιδιού προς µια  µεριά, αυτό 

προκαλεί την κίνηση των ποδιών και των χεριών προς την ίδια κατεύθυνση, ή αν 

περιστρέψουµε το παιδί χωρίς να έχει κατάλληλη αρχική θέση, πρέπει να στηρίξουµε 

τον κορµό και να τεντώσουµε τα µέλη). Γενικά, κρατήστε και υποστηρίξτε το παιδί, 

όταν το µετακινείτε, ώστε να µπορεί να διατηρεί µια συµµετρική και ευέλικτη θέση 

του σώµατος. 

Παρακάτω, υπάρχουν κάποιες κινητικές νύξεις για ολόκληρο το σώµα που 

ίσως βοηθήσουν το παιδί µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες: 

• Πριν καθίσετε, για να λικνίσετε το παιδί σε µια κουνιστή καρέκλα, 

λικνίστε το µπρος και πίσω, όταν το κρατάτε στον ώµο σας. 

• Κρατήστε το παιδί µακριά από το σώµα σας και απαλά κουνήστε το, 

προτού το τοποθετήσετε σε µια κούνια για παιδιά. 

Παρακάτω, υπάρχουν κάποιες κινητικές νύξεις για τα άκρα, που ίσως 

βοηθήσουν το παιδί: 

• Πριν σηκώσετε το παιδί από την καρέκλα του, σηκώστε απαλά τους 

αγκώνες του. 

• Σηκώστε τα χέρια του παιδιού πάνω από το κεφάλι του, πριν του βγάλετε 

την µπλούζα του. 
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• Χτυπήστε τα χέρια του παιδιού µεταξύ τους παλαµάκια µια φορά πριν 

παίξετε κάποιο παιχνίδι (π.χ. «Pat – a – cake»). 

 

Οσφρητικές νύξεις 

 Οι οσµές που σχετίζονται µε αντικείµενα και ανθρώπους µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν  ως οσφρητικές νύξεις. Το παιδί µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, 

ίσως, προβλέπει ότι θα το σηκώσετε, αν πάντα φοράτε την ίδια κολόνια. Μερικά 

παιδιά ίσως, είναι πολύ ευαίσθητα σε συγκεκριµένες µυρωδιές, ενώ άλλα παιδιά δε 

φαίνεται να τα ενοχλεί. Παρατηρήστε προσεχτικά τις προτιµήσεις του παιδιού και 

τις αντιδράσεις του στις οσµές. Μερικά παιδιά είναι πολύ ευαίσθητα σε κολόνιες 

και άλλα δυνατά αρώµατα. Πρέπει να παρατηρήσετε προσεχτικά, ώστε να 

προσδιορίσετε αν κάποιες συγκεκριµένες µυρωδιές προκαλούν υπερδιέγερση ή 

αρνητική αντίδραση στο παιδί σας.  

Κάποιες οσφρητικές νύξεις, που ίσως βοηθήσουν το παιδί µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες: 

• Πριν του λούσετε τα µαλλιά, αφήστε το να µυρίσει το σαµπουάν. 

• Αφήστε το παιδί να µυρίσει το φαγητό στο µπολ, πριν του δώσετε την 

πρώτη µπουκιά. 

• Συνηθίστε να φοράτε την ίδια κολόνια στους καρπούς σας. Πριν 

σηκώσετε το παιδί σας, κρατήστε τους καρπούς σας κοντά στη µύτη του 

παιδιού και µετά χαιρετήστε το παιδί. 

 

Οπτικές νύξεις 
 

Η χρήση του χρώµατος, της αντίθεσης, του φωτισµού, του χώρου και η 

οριοθέτηση µπορούν να κάνουν ένα αντικείµενο περισσότερο ορατό σε ένα παιδί µε 

πολλαπλές αναπηρίες. Τα αντικείµενα µπορούν να διακρίνονται πιο εύκολα, όταν 

είναι τοποθετηµένα κάπου στέρεα και µε τον πίσω χώρο να έχει έντονη αντίθεση του 

χρώµατος. Για παράδειγµα, ένα άσπρο πιάτο πάνω σε ένα µπλε σουπλά, κάνει 

καλύτερη αντίθεση απ’ ότι ένα άσπρο πιάτο πάνω σε ένα άσπρο τραπεζάκι ενός 

ατοµικού καθίσµατος φαγητού. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι µια οπτική εικόνα 

χαµηλής αντίθεσης κι έτσι το παιδί µε κάποια οπτική δυσλειτουργία, δυσκολεύεται 

να αναγνωρίσει τη µητέρα του µε σκούρο δέρµα και καφέ µαλλιά, που φοράει καφέ 

µπλούζα και κάθεται µπροστά από ένα τοίχο επενδυµένο µε ξύλο. Η αντίθεση µπορεί 
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να χρησιµοποιηθεί για να κάνει τη µητέρα πιο εύκολο να διακριθεί. Η µητέρα µπορεί 

να φορέσει φωτεινό κραγιόν, µπλε µπλούζα ή να καθίσει µπροστά από έναν άσπρο 

τοίχο.  

Οπτικά αντικείµενα που διασπούν την προσοχή του παιδιού πρέπει να 

µειωθούν, ώστε η οπτική προσοχή να ενισχυθεί. Για παράδειγµα, κάποια παιδιά ίσως 

να διασπαστούν από τη δραστηριότητα, αν αντικρίσουν ένα ανοιχτό παράθυρο και 

έξω έχει µια λαµπερή λιακάδα, ή θα δυσκολευτούν να δουν ένα αντικείµενο, αν είναι 

τοποθετηµένο µαζί µε άλλα παιχνίδια ή πάνω σε πάπλωµα. Οπτικές νύξεις πρέπει να 

παρουσιάζονται µέσα στο οπτικό πεδίο του παιδιού και το παιδί πρέπει να 

ενθαρρύνεται να κοιτάζει το αντικείµενο και, όταν γίνεται, να το αγγίζει. Η 

συστηµατική και επίµονη χρήση του χρώµατος, του φωτισµού και της αντίθεσης, 

µπορούν να βοηθήσουν το παιδί να οργανώνει τις οπτικές πληροφορίες και να 

αναγνωρίζει οικείες καταστάσεις. 

Κάποιες νύξεις φωτισµού, οι οποίες ίσως να λειτουργήσουν µε το παιδί µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες, είναι οι παρακάτω: 

• Πριν ξεκινήσει µια οικογενειακή δραστηριότητα, χρησιµοποιήστε ένα 

φλας σε µια αµυδρά φωτισµένη περιοχή, για να επικεντρώσετε την 

προσοχή του παιδιού σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο, που θα 

χρησιµοποιηθεί πρώτο στη δραστηριότητα ( π.χ. φωτίστε ένα αγαπηµένο 

παιχνίδι, ποτήρι ή το πρόσωπό σας). 

Κάποιες νύξεις αντίθεσης, οι οποίες ίσως να λειτουργήσουν µε το παιδί: 

• Πριν τοποθετήσετε το παιδί στην καρέκλα που τρώει, τοποθετήστε ένα 

µπολ φωτεινού χρώµατος πάνω στην καρέκλα, για να σηµατοδοτήσετε 

την  ώρα του γεύµατος. 

• Πριν τοποθετήσετε το παιδί στο πάτωµα, βάλτε ένα πολύχρωµο 

αγαπηµένο παιχνίδι πάνω σε πάπλωµα διαφορετικού χρώµατος, για να 

σηµατοδοτήσετε την ώρα του παιχνιδιού. 

Κάποιες νύξεις χρώµατος, οι οποίες ίσως να λειτουργήσουν µε το παιδί: 

• Επιλέξτε αντικείµενα άσπρα, µαύρα και των βασικών χρωµάτων για 

χρήση σαν νύξεις για καθηµερινές δραστηριότητες ( π.χ. χρησιµοποιήστε 

ένα µπλε σφουγγάρι για να σηµατοδοτήσετε την ώρα του µπάνιου ή 

επιλέξτε ένα κίτρινο µπουκάλι ή ένα κόκκινο ποτήρι για το γάλα του). 

Κάποιες βοηθητικές νύξεις, οι οποίες ίσως να λειτουργήσουν µε το παιδί: 
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• Χρησιµοποιήστε συµβατική µορφή ή µια λέξη-κλειδί ως σήµα (αν 

γίνεται), για να σηµατοδοτήσετε µια δραστηριότητα. Κάντε αυτές τις 

χειρονοµίες αργά και επαναλάβετέ τες. Φορέστε πουκάµισο µε µεγάλη 

αντίθεση προς το δέρµα σας, ή τα υπόλοιπα ρούχα, για να κάνετε τα χέρια 

σας εύκολο να φαίνονται. 

 

Αντικειµενικές νύξεις 

Οι αντικειµενικές νύξεις αποτελούν αντικείµενα από καθηµερινές 

δραστηριότητες, τα οποία χρησιµοποιούνται ως νύξεις γι’ αυτές τις δραστηριότητες. 

Οι επικοινωνιακές νύξεις είναι φτιαγµένες µε αντικείµενα, τα οποία ακουµπούν το 

σώµα του παιδιού ή παρουσιάζονται οπτικά στο παιδί. Ένα παράδειγµα είναι το να 

ακουµπάει µία πετσέτα τα χέρια του παιδιού, για να προειδοποιήσει ότι είναι ώρα για 

πλύσιµο χεριών και προσώπου (Demchak et al., 2001). 

Υπάρχουν οι εξής τύποι αντικειµενικών νύξεων: 

• Πανοµοιότυπα αντικείµενα (αντικείµενα, τα οποία είναι ακριβώς ίδια ) 

• Μέρος αντικειµένου ή σχετιζόµενα αντικείµενα (χρησιµοποιούνται µέρη 

ενός αντικειµένου ή αντικείµενα που σχετίζονται µε µία δραστηριότητα) 

• Ένα ή δύο χαρακτηριστικά του αντικειµένου (αφηρηµένο σύµβολο που 

µοιράζεται µόνο ένα ή δύο χαρακτηριστικά) (Demchak et al., 2001) 

Για τη σωστή επιλογή των αντικειµενικών νύξεων θα πρέπει να προσεχθούν 

τα εξής: 

• Λάβετε υπόψη την όραση και το οπτικό πεδίο του παιδιού 

• Τα αντικείµενα πρέπει να είναι ευδιάκριτα (π.χ. πετσέτα µε έντονα 

χρώµατα) 

• Τα αντικείµενα µινιατούρες δηµιουργούν φτωχά σύµβολα 

(Demchak et al., 2001) 

 

Η χρήση των νύξεων στα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες προσφέρει 

αρκετά οφέλη. Τα παιδιά µπορούν να κατανοήσουν οικείες δραστηριότητες και 

γεγονότα. Επίσης, οι νύξεις αναπτύσσουν µία αίσθηση ασφάλειας και τα παιδιά 

µπορούν να προβλέπουν και να συµµετέχουν σε οικείες δραστηριότητες και 

γεγονότα. Ανεξάρτητα από το είδος των νύξεων, οι νύξεις που θα χρησιµοποιηθούν 

πρέπει να είναι εύκολες και κατάλληλες, προσιτές και ευχάριστες για το παιδί, να 
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προηγούνται αµέσως πριν µια ενέργεια ή δραστηριότητα, να δείχνουν στο παιδί ότι 

κάτι θα ακολουθήσει µετά τη νύξη και τέλος, να εστιάζει την προσοχή του παιδιού 

στην αλληλεπίδραση ή την δραστηριότητα που θα ακολουθήσει. Ένα πολύ βασικό 

κοµµάτι αποτελεί η εξατοµίκευση των νύξεων. Για κάθε παιδί πρέπει να επιλέγεται 

εκείνο το είδος νύξεων, στο οποίο το παιδί ανταποκρίνεται πιο εύκολα. Τέλος, πολύ 

σηµαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια, δηλαδή το κάθε πρόσωπο που αλληλεπιδρά µε 

το παιδί να χρησιµοποιεί τις ίδιες νύξεις  (Demchak et al., 2001). 

 

2.8 Αναλυτικό Πρόγραµµα Προώθηση της Μάθησης ∆ιαµέσου της 
Ενεργούς Αλληλεπίδρασης (Promoting Learning Through Active 
Interaction-PLAI)4 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι έννοιες της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης για τα άτοµα µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες είναι πολύ βασικές. 

Ένα αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο βασίζεται σε αυτές τις λέξεις-κλειδιά και 

στηρίζει την επιτυχία του στην εφαρµογή ρουτινών και νύξεων είναι το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα Προώθηση της Μάθησης ∆ιαµέσου της Ενεργούς Αλληλεπίδρασης (για 

συντοµία θα χρησιµοποιείται ο όρος PLAI). Πρόκειται για ένα αναλυτικό πρόγραµµα, 

το οποίο είναι  σχεδιασµένο, κατά κύριο λόγο, για παιδιά προσχολικής ηλικίας  (0-3 

ετών), νήπια (3-5) και παιδιά πρώτης σχολικής  ηλικίας (5-8) µε σοβαρές ή 

πολλαπλές αναπηρίες, τα  οποία δεν έχουν αναπτύξει ακόµη κάποιο σύστηµα 

συµβολικής επικοινωνίας και που διαθέτουν περιορισµένο ως οριακό ρεπερτόριο 

επικοινωνιακής συµπεριφοράς. Ωστόσο,  η  χρήση  του  µπορεί  να  επεκταθεί  και  σε  

µεγαλύτερες  ηλικίες  παιδιών µε ανεπαρκή ανάπτυξη ενός κώδικα σκόπιµης 

επικοινωνίας. Σκοπός του PLAI  (κατά   την ευρεία ονοµασία) αποτελεί η ανάπτυξη 

της διαδικασίας ενεργούς  αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους φροντιστές, στο παιδί µε 

πολλαπλές αναπηρίες και στους ειδικούς παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών. Οι 

στόχοι του PLAI  καθορίζονται ως εξής:  

• δυνατότητα ανάπτυξης σαφούς κατανόησης του ήδη ισχύοντος  

ρεπερτορίου νύξεων και  γενικότερα, συµπεριφορών του παιδιού 

                                                           
4 Το συγκεκριµένο υποκεφάλαιο αποτελεί αυτούσια µετάφραση των σελίδων 1-4 από το βιβλίο των 
Klein et al (2000). 
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• εντοπισµός και κατανόηση των προτιµήσεων και αποστροφών του  

παιδιού, καθώς και κατανόηση των πρόσφατων τρόπων/µέσων  

επικοινωνίας που το ίδιο χρησιµοποιεί   

• αύξηση του αριθµού, της συχνότητας και της σαφήνειας των  

επικοινωνιακών συµπεριφορών του παιδιού 

• ενίσχυση της αλληλεπιδραστικής σχέσης ανάµεσα στον φροντιστή και  

το παιδί 

Ο σκοπός που πρεσβεύει το PLAI είναι να οδηγήσει τους ειδικούς που  

ασχολούνται και παρέχουν φροντίδα στο παιδί, να κατανοήσουν ευκολότερα το  

επικοινωνιακό ρεπερτόριο και δυναµικό του παιδιού, καθώς και να αναπτύξουν  

στρατηγικές, οι  οποίες µπορούν τελικά να ενσωµατωθούν ευκολότερα στη  

διαδικασία της καθηµερινής τους αλληλεπίδρασης µε το παιδί. Οι προαναφερόµενες  

διαδικασίες αφορούν όλους όσους εµπλέκονται µε το παιδί: ειδικοί παροχής  

φροντίδας, γονείς και γενικότερα µέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος, 

εργοθεραπευτές, κάθε ειδικότητας θεραπευτές που έχουν αναλάβει το παιδί. 

To  Πρωτόκολλο  PLAI  απαρτίζεται  από  µια  συνέντευξη  στον  ειδικό  

παροχής  φροντίδας  στο  παιδί, ένα  µέσο  προκειµένου  να  προσδιοριστούν  οι 

πρόσφατες  επικοινωνιακές  συµπεριφορές  και  οι  δεξιότητες  αλληλεπίδρασης  του  

παιδιού,  καθώς  επίσης  και  από  πέντε  ρυθµιστικές  ενότητες.  Κάθε  µία  από  τις  

ρυθµιστικές  ενότητες  συµπεριλαµβάνει  µια  βασική  αιτιολογία, έναν  γενικό στόχο, 

κατευθυντήριες  γραµµές  στον  ειδικό  παροχής  υπηρεσιών,  καθώς  επίσης και τους  

γενικούς, τους  ειδικούς  στόχους  και  τις  µεθόδους που  προτείνονται  προς  

εφαρµογή. Ο  κάθε  ένας  από  τους  γενικούς  στόχους  αναλύεται  σε  µικρότερα  

βήµατα  για  την  καλύτερη  καθοδήγηση. Παραδείγµατα  µέσα  από  καθηµερινές, 

αληθινές  καταστάσεις  και  συµπληρωµένα  φύλλα  καταγραφής, επίσης  είναι  

ενσωµατωµένα  στο  PLAI.  Ένα  γραφικό  σήµα  µε  τη  µορφή  µολυβιού στο  

αριστερό  περιθώριο, δίνει  το  έναυσµα  για  τη  χρήση  του  φύλλου  καταγραφής. 

Επιπλέον, ορισµένα  καίρια  σηµεία µε  τη   µορφή  σηµείωσης είναι  διεσπαρµένα  

µέσα  στο  κείµενο.  

Το πρόγραµµα PLAI αντανακλά µια συγχώνευση τριών κρίσιµων 

πεποιθήσεων, αρχών, σκέψεων και θεωρητικών προοπτικών της αναπτυξιακής 

ψυχολογίας: 



 61

1. Η ενεργητική αλληλεπίδραση µε τους πρώτους φροντιστές είναι ο πιο 

σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη του παιδιού.  

2. Η ικανότητα του φροντιστή να παρατηρεί, να ερµηνεύει και να 

ανταποκρίνεται µε ακρίβεια στις νύξεις και τη συµπεριφορά του παιδιού, θα 

ενισχύσει την ανάπτυξη του παιδιού.  

3. Οι δεξιότητες επικοινωνίας παρέχουν µια σπουδαία βάση για κάθε τύπο 

µάθησης. 

Το πρόγραµµα βασίζεται, επίσης, σε ποικίλες αρχές παρέµβασης. Πρώτον, τα 

παιδιά µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες µαθαίνουν καλύτερα µέσω: 

• Αναµενόµενων και µε νόηµα ρουτινών   

• Επαναλαµβανόµενων ευκαιριών για ενεργητική συµµετοχή στις 

καθηµερινές δραστηριότητες 

• Ευκαιριών για να λαµβάνουν επίµονες και µε νόηµα νύξεις και αρκετό 

χρόνο για να ανταποκριθούν 

• Ευκαιριών για να αρχίσουν µια αλληλεπίδραση 

• Προσεκτικής, συστηµατικής και καλά οργανωµένης παρέµβασης στις 

καθηµερινές δραστηριότητες 

∆εύτερον, οι φροντιστές και οι παρέχοντες υπηρεσίες µπορούν να 

διευκολύνουν τη µάθηση του παιδιού χρησιµοποιώντας τις παρακάτω στρατηγικές: 

• Παρατηρώντας προσεκτικά και συστηµατικά το παιδί  

• Παρέχοντας αναµενόµενες ρουτίνες 

• Κάνοντας ακριβείς ερµηνείες και ανταποκρινόµενοι πάντα στις νύξεις 

του παιδιού 

• Χτίζοντας πάνω στις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα του παιδιού για 

την κινητοποίηση της επικοινωνίας 

• Παρέχοντας αρκετό χρόνο στο παιδί, για να ανταποκριθεί 

• Προσθέτοντας δραστηριότητες µε νόηµα µέσω επίµονων και 

κατάλληλων εµπειριών 

     Ο χρήστης αυτού του αναλυτικού προγράµµατος  θα πρέπει να είναι 

εξοικειωµένος µε τις διάφορες αρχές παρέµβασης συµπεριλαµβανοµένων και των 

παρακάτω: 

Κατάλληλη επιλογή βηµάτων: Ρύθµιση της αλληλεπίδρασης και συνεισφορά 

στο να αποσπαστεί και να διατηρηθεί η προσοχή και το ενδιαφέρον του παιδιού. 
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Αποφυγή  της γρήγορης οµιλίας ή της απότοµης µετάβασης από το ένα γεγονός στο 

άλλο. Προσφορά αρκετού χρόνου αναµονής µέχρι την αντίδραση του παιδιού. 

Εξαρτηµένη αντίδραση: Άµεση ανταπόκριση στην εκδήλωση επικοινωνιακής 

συµπεριφοράς του παιδιού. 

Εξαρτηµένο ερέθισµα: ∆ίνουµε στο παιδί κατάλληλο ερέθισµα ως συνέπεια 

της συµπεριφοράς/ενέργειάς του (π.χ. το παιδί βλέπει και πιάνει, το µουσικό κουτί 

ενεργοποιείται και παίζει) 

Σηµαντική τροφοδοσία ερεθισµάτων: Παρέχουµε στο παιδί αισθητηριακά 

ερεθίσµατα, τα οποία είναι προσβάσιµα στο παιδί και τα οποία προάγουν την 

κατανόηση της δραστηριότητας/κατάστασης που διαδραµατίζεται. 

∆ιευκόλυνση του στόχου (scaffolding): Παρέχουµε υποστηρικτικά µέσα, για να 

διευκολύνουµε την προσαρµογή της δραστηριότητας στις ικανότητες του παιδιού 

(π.χ. υποστηρικτικά εξαρτήµατα, διάφορα βοηθήµατα, προσαρµοστικές συσκευές, 

περιβαλλοντικές προσαρµογές και τροποποιήσεις δραστηριοτήτων) 

Κοινωνική ανταλλαγή: Ανταποκρινόµαστε στη συµπεριφορά του παιδιού, η 

οποία ακολουθείται από τη «στρατηγική της ανταποδοτικότητας», συµπεριφοράς 

δηλαδή που στρέφεται προς το παιδί και εξαρτάται άµεσα από τη δική του. Για 

παράδειγµα, το παιδί κλωτσά τα πόδια του και ο επιµελητής ανταποκρίνεται 

παράγοντας ήχους µε το στόµα, φυσώντας στην κοιλιά του παιδιού. Έπειτα το παιδί 

κλωτσά τα πόδια του ξανά., κ. ο. κ. Έτσι, συντελείται µε ισοτιµία η εναλλαγή σειράς 

που παραπέµπει σε συγκεκριµένες ενέργειες . 

∆υο θεωρητικές προσεγγίσεις της πρώιµης παρέµβασης και µάθησης 

διαµορφώνουν τη βάση γι’ αυτό το αναλυτικό πρόγραµµα, το συναλλακτικό µοντέλο 

(transactional model) και η έννοια της “ζώνης επικείµενης ανάπτυξης” του παιδιού. 

Το συναλλακτικό µοντέλο (Sameroff & Chandler, 1975 όπως αναφέρεται στο Klein 

et al, 2000) εξετάζει την ανάπτυξη σαν µια συνέπεια της αµοιβαίας αλληλεπίδρασης 

ανάµεσα στο παιδί και το περιβάλλον των φροντιστών. Το παιδί, η οικογένειά του και 

το περιβάλλον αλληλοεπηρεάζονται και η ευνοϊκή ανάπτυξη του παιδιού είναι το 

αποτέλεσµα των συνεχών και επιτυχών προσαρµογών, που συντελούνται στο πλαίσιο 

των διαπροσωπικών αυτών σχέσεων. Η ζώνη επικείµενης ανάπτυξης – το επόµενο 

αναπτυξιακό στάδιο  του παιδιού –είναι η διαφορά ανάµεσα σ ’ αυτό που µπορεί το 

παιδί να κάνει αυτόνοµα και σε αυτό που το παιδί µπορεί να επιτύχει µε τη βοήθεια 

των φροντιστών (Vygotsky, 1978 όπως αναφέρεται στο Klein et al, 2000). 
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Οι φροντιστές µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός παιδιού µε 

σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες διαµέσου προσεκτικής χρήσης επιλεγµένων 

παρεµβάσεων, οι οποίες υποστηρίζουν τη συµµετοχή, την αλληλεπίδραση και 

κατανόηση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος από το παιδί. Αυτό θα 

υποστηρίξει την ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να διεκπεραιώνει ενέργειες, 

γεγονός που συµβάλλει ιδιαίτερα θετικά στη µάθηση. Σε συνδυασµό µε την  

ανάπτυξη του παιδιού, οι φροντιστές οφείλουν να γνωρίζουν ότι το παιδί µε σοβαρές 

και πολλαπλές αναπηρίες χρειάζεται επιπρόσθετο χρόνο  και ειδική υποστήριξη  

προκειµένου να µάθει. 

Το αναλυτικό πρόγραµµα επικεντρώνεται στην προαγωγή της 

αλληλεπίδρασης του παιδιού µε το γενικό πλαίσιο της οικογενειακής, καθηµερινής 

ρουτίνας και έτσι, υπογραµµίζει τη σηµασία της  υποστήριξης της αλληλεπίδρασης 

φροντιστή-παιδιού µε πολιτισµικά αποδεκτούς τρόπους (McCollum & Mc Bride, 

1997 όπως αναφέρεται στο Klein et al, 2000). Επιπλέον, οι στρατηγικές δίνουν 

έµφαση στις ικανότητες που τόσο οι φροντιστές όσο και τα παιδιά εµφανίζουν κατά 

την αλληλεπίδρασή τους. Πιο συγκεκριµένα, η παρέµβαση οικοδοµείται στην 

επέκταση των υπαρχόντων δυνατών σηµείων (παρά στην επικέντρωση στα 

µειονεκτήµατα) και υποστηρίζει τις προσπάθειες του φροντιστή που βασίζονται στο 

φυσικό τρόπο έκφρασης (Chen, 1996 όπως αναφέρεται στο Klein et al, 2000).  

Παραπάνω αναφέρθηκε ότι το Αναλυτικό Πρόγραµµα αποτελείται από 5 

ενότητες, κάθε µία από τις οποίες περιλαµβάνει ένα γενικό στόχο και ειδικούς 

στόχους µε συγκεκριµένες δραστηριότητες για την προώθηση της αλληλεπίδρασης 

φροντιστή-παιδιού. Οι ενότητες είναι οι εξής: 

 

Ενότητα πρώτη 

Κατανόηση  των  επικοινωνιακών  νύξεων  του  παιδιού  σας 

 
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ:  Οι  ειδικοί  παροχής  φροντίδας  θα  έχουν  µια  

λεπτοµερή  εικόνα  των  τρόπων,  µε  τους  οποίους  το  παιδί  εκφράζει  την  προσοχή  

και  τα  ενδιαφέροντα  του, εσωτερικές  διαθέσεις,  όπως  η  ευχαρίστηση  ή  η  

δυσαρέσκεια, καθώς  επίσης  ανάγκες  και  επιθυµίες  του. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ: 

1) Οι  ειδικοί  παροχής  φροντίδας  θα  περιγράψουν  την  τυπική  µέρα  

του  παιδιού 

2) Οι  ειδικοί  παροχής  φροντίδας  θα  µάθουν  να  προσδιορίζουν  τις  

διαφορετικές  διαθέσεις  του  παιδιού 

3) Μέσα  από  προσεκτική  παρατήρηση  των  προηγούµενων  

καταστάσεων  και  διαδικασιών, οι  ειδικοί  παροχής  φροντίδας  θα  κατανοήσουν  

ξεκάθαρα  τις  τυπικές  αντιδράσεις  του  παιδιού  στις  ρουτίνες  και  τις  

δραστηριότητες  του. 

4) Οι  ειδικοί  παροχής  φροντίδας  θα  προσδιορίσουν  και  θα  

περιγράψουν  τους  τρόπους,  µε  τους  οποίους  το  παιδί  διεκδικεί  την  προσοχή  

από  τους  ίδιους  και  για  ποιους  σκοπούς. 

5) Οι  ειδικοί  παροχής  φροντίδας  θα  περιγράψουν  τις  αντιδράσεις  

του  παιδιού  σε  εξωτερικές  διαθέσεις  και  συναισθήµατα  και  πως  το  ίδιο  τα  

εκφράζει 

Ενότητα δεύτερη 

Προσδιορισµός  των  προτιµήσεων  του  παιδιού  σας 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ: Οι  φροντιστές  θα  διερευνήσουν  διεξοδικά  τις  

καταστάσεις , πράγµατα / αντικείµενα  που  το  παιδί  προτιµά  και  αποστρέφεται. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ: 

1) Οι  φροντιστές  θα  παρουσιάσουν  µια  λεπτοµερή  λίστα  ανθρώπων , 

αντικειµένων  και  δραστηριοτήτων  που  θεωρούν  ότι  το  παιδί  προτιµά  και  

απεχθάνεται 

2) Οι  φροντιστές  θα  περιγράψουν  την  αντίδραση  του  παιδιού  στην  

παρουσία  και  την  απουσία  συγκεκριµένων  ανθρώπων , αντικειµένων  και  

δραστηριοτήτων 
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Ενότητα τρίτη  
Καθιέρωση  προβλέψιµων  ρουτινών 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ: Οι  φροντιστές  θα  διαµορφώσουν  µια  καθηµερινή  

ρουτίνα  για  το  παιδί  η  οποία  περιλαµβάνει  αρκετά  προβλεπόµενα  γεγονότα  τα  

οποία  προσδοκά  το  παιδί  δια  µέσου  της  αναγνώρισης  από  τον  ειδικό  βέβαιων  

νύξεων , όπως  φωνές , βλέµµατα  ή  άλλες  αισθητηριακές  εκδηλώσεις. 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ: 

1) Οι  φροντιστές  θα  προσδιορίσουν  τουλάχιστον  πέντε  καθηµερινές  

δραστηριότητες  οι  οποίες  µπορούν  να  ενσωµατωθούν  στο  καθηµερινό  

πρόγραµµα  του  παιδιού 

2) Οι  φροντιστές  θα  προσδιορίσουν  τις  προβλεπόµενες  

αλληλοδιαδοχικές  καταστάσεις  µέσα  από  συγκεκριµένες  δραστηριότητες  ή  

ρουτίνες  του  παιδιού 

3) Οι φροντιστές  θα  προσδιορίσουν  τις  συγκεκριµένες  οπτικές, 

ακουστικές, απτικές, οσφρητικές  και  κιναισθητικές  νύξεις που  µπορούν  να  

χρησιµοποιηθούν,  έτσι  ώστε  να  βοηθήσουν  το  παιδί  να  προβλέψει  οικείες  γι’ 

αυτό  δραστηριότητες  και  γεγονότα  της  καθηµερινής  ζωής. 

 

Ενότητα τέταρτη 
Καθιέρωση  κοινωνικής  ανταλλαγής 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ: Το  παιδί  καλείται  να  συµµετέχει  σε  οικείες  

ρουτίνες  που  περιλαµβάνουν  το  στοιχείο της  ανταπόδοσης , µέσα  από  τις  οποίες  

θα  επιτευχθεί  ευκολότερα  η  αλληλεπίδραση  µε  τους  ειδικούς  παροχής  

φροντίδας. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ: 

1) Κάνοντας  χρήση  των  πληροφοριών  που  έχουν  προκύψει  από  τις  

προηγούµενες  ρυθµίσεις, οι  φροντιστές  θα  µάθουν  µε  ποιο  τρόπο  θα  

ενθαρρύνουν  το  παιδί  να  ζητά  περισσότερο  από  το  φαγητό  που  του  αρέσει  ή  

από  τη  δραστηριότητα  που  το  διασκεδάζει 
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2) Οι  φροντιστές  θα  προσδιορίσουν  και  θα  επεκτείνουν  κάθε  

πρόσφατη  ρουτίνα  που  δίνει  τη  δυνατότητα  ανταπόδοσης  και  θα  δηµιουργήσουν  

νέα  ανταποδοτικά  παιχνίδια 

3) Οι  φροντιστές  θα  γενικεύσουν  τα  παιχνίδια  που  προωθούν  την  

ανταπόδοση  σε  ανθρώπους  και  πλαίσια  δράσης. 

 

Ενότητα πέµπτη 
Ενθάρρυνση  της  έναρξης  για  επικοινωνία 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ: το  παιδί  καλείται  να  αυξήσει  το  ποσοστό  της  

έναρξης  για  επικοινωνία  µε  σκοπό  να  αποκτήσει  ένα  επιθυµητό  γι’ αυτό  

αντικείµενο  ή  να  βιώσει  ένα  ευχάριστο  γεγονός,  καθώς  και  να  εκφράσει  µια  

αντίδραση. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ: 

1) Οι  φροντιστές  καλούνται  να  µάθουν  πώς  µπορούν  να  αυξήσουν  

το  ποσοστό  της  έναρξης  για  επικοινωνία του  παιδιού  ενθαρρύνοντας  το  να  

εκφράζει  την  αντίδρασή  του  για  µια  δραστηριότητα  ή  ένα  αντικείµενο  που  του  

προκαλεί  απέχθεια. 

2) Οι  φροντιστές  θα  µάθουν  να  αυξάνουν  το  ποσοστό  της  

επικοινωνιακής  έναρξης  του  παιδιού , καθυστερώντας  ένα  προβλεπόµενο  γεγονός 

3) Οι  φροντιστές  θα  µάθουν  µε  ποιο  τρόπο  θα  ενθαρρύνουν  το  παιδί    

να  ξεκινήσει  σκόπιµα  την  επικοινωνία  και  να  λαµβάνει  την  προσοχή  του  

ειδικού 

2.8.1 Ερευνητικά δεδοµένα 
 
 Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν έρευνες, οι οποίες να εξετάζουν την 

αποτελεσµατικότητα του αναλυτικού προγράµµατος PLAI σε άτοµα µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες. Μία έρευνα αναφέρεται από τους ίδιους τους δηµιουργούς του 

αναλυτικού προγράµµατος, Chen, Klein και Haney (2007). Η συγκεκριµένη έρευνα 

έχει ως σκοπό την περιγραφή των βασικών αποτελεσµάτων της ανάπτυξης και της 

έρευνας πεδίου (field-testing) του αναλυτικού προγράµµατος PLAI. Η ανάπτυξη του 

αναλυτικού προγράµµατος έγινε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, έγινε η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε την αλληλεπίδραση βρέφους-φροντιστή 
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και την ανάπτυξη της επικοινωνίας σε παιδιά µε σοβαρές, πολλαπλές αναπηρίες, ο 

έλεγχος των τοµέων των διαδικασιών συνέντευξης και των φορµών καταγραφής και 

ένα βιντεοσκοπηµένο πρωτόκολλο. Επίσης, αναλύθηκαν βιντεοσκοπηµένες 

παρατηρήσεις ενός δείγµατος 11 φροντιστών και νέων παιδιών µε πολλαπλές 

αναπηρίες, κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης στο παιχνίδι. Στη δεύτερη και τρίτη 

φάση, έγινε έλεγχος των τοµέων του αναλυτικού προγράµµατος σε δύο πολιτείες. Το 

συνολικό δείγµα που συµπλήρωσε και τις πέντε ενότητες ήταν 25 βρέφη και οι 

φροντιστές τους.  

Όσον αφορά στη συλλογή των δεδοµένων, ακολουθήθηκε µία συγκεκριµένη 

διαδικασία. Αρχικά, έλαβε χώρα µία συνέντευξη µε τους γονείς των παιδιών, καθώς 

και η «συνέντευξη φροντιστή» για τον προσδιορισµό των επικοινωνιακών 

προθέσεων, µέσων, συµπεριφορών και ευκαιριών του παιδιού. Αυτές οι συνεντεύξεις 

αποτελούσαν τα δεδοµένα γραµµής βάσης (baseline data). Επίσης, έγιναν δύο 

δεκάλεπτες βιντεοσκοπηµένες παρατηρήσεις του φροντιστή να κάνει µπάνιο στο 

παιδί και του παιδιού να συµµετέχει σε παιχνίδι. Αυτές οι βιντεοσκοπήσεις έγιναν 

στην αρχή της ενότητας 1 και µετά τη συµπλήρωση των ενοτήτων 3 και 5. Οι 

βιντεοσκοπήσεις οδήγησαν στον προσδιορισµό των νύξεων που χρησιµοποιούν οι 

φροντιστές. Στο τέλος, δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο για τους γονείς, ώστε να γίνει 

συλλογή πληροφοριών για τις στρατηγικές επικοινωνίας που χρησιµοποιούν πλέον 

και για την εµπειρία τους µε το αναλυτικό πρόγραµµα PLAI. 

Τα αποτελέσµατα µετά τη χρήση του αναλυτικού προγράµµατος ήταν πολύ 

ενθαρρυντικά. Στην τελική συνέντευξη των φροντιστών παρατηρήθηκε ότι υπήρξε 

αύξηση της χρήσης των νύξεων. Ενώ στην αρχική συνέντευξη οι φροντιστές έκαναν 

χρήση νύξεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, του µπάνιου και του φαγητού, στην 

τελική συνέντευξη, αναφέρεται ότι γίνεται χρήση των νύξεων σε ποικιλία 

δραστηριοτήτων. Επίσης, αναφέρθηκε από τους φροντιστές ότι η χρήση των νύξεων 

βοήθησαν τα παιδιά τους να επικοινωνούν καλύτερα και να προβλέπουν τις 

δραστηριότητες ρουτίνας και για τους ίδιους τους βοήθησε στην κατανόηση των 

αναγκών των παιδιών τους. Τέλος, στην τελική συνέντευξη αναφέρθηκε ότι το 

αναλυτικό πρόγραµµα άλλαξε τον τρόπο αλληλεπίδρασης των φροντιστών µε τα 

παιδιά τους στα εξής σηµεία:    

• Συχνότερη χρήση νύξεων (43%) 

• Καλύτερη επικοινωνία µε το παιδί (30%) 
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• Καλύτερος προσδιορισµός των αναγκών του παιδιού (22%) 

• Ευαισθησία στις αλληλεπιδράσεις των παιδιών (17%) 

• Εµπλοκή κι άλλων µελών της οικογένειας στη χρήση των νύξεων 

(13%) 

• Συχνότερη παρατήρηση του παιδιού (13%) 

• Περισσότερος χρόνος σε ένα προς ένα αλληλεπιδράσεις (9%) 

• Μεγαλύτερη αναµονή για αντίδραση/απάντηση από τη µεριά του 

παιδιού (9%) 

• Γνώση στρατηγικών για βοήθεια του παιδιού για ανεξάρτητες κινήσεις 

(9%) 

• Πραγµατοποίηση περισσότερων πραγµάτων µε το παιδί (9%) 

Επίσης, αναφέρθηκαν και κάποιες θετικές αλλαγές στο παιδί µετά τη συµµετοχή του 

στο αναλυτικό πρόγραµµα PLAI: 

• Πρόβλεψη και συµµετοχή σε δραστηριότητες (74%) 

• Περισσότερη επικοινωνία (30%) 

• Περισσότερη χαλάρωση (13%) 

• Αύξηση απαντήσεων στις απαιτήσεις τους (9%) 

• Περισσότερη γνώση και εξερεύνηση του περιβάλλοντος (9%) 

• Περισσότερη κοινωνικοποίηση, επιλογές και χρήση αντικειµένων για 

τράβηγµα προσοχής (9%) 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι πολύ ενθαρρυντικά για την επικοινωνιακή 

συµπεριφορά του φροντιστή και την αλληλεπίδρασή του µε το παιδί. Η εφαρµογή του 

αναλυτικού προγράµµατος ήταν επιτυχής. Οι φροντιστές κατανοούν καλύτερα και 

υποστηρίζουν τις συµπεριφορές των παιδιών τους, γίνονται καλύτεροι παρατηρητές 

του παιδιού και καλύτεροι ερµηνευτές του νοήµατος της συµπεριφοράς του. Τα 

παιδιά συµµετέχουν ενεργά σε καθηµερινές δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις 

(Chen et al, 2007).  

2.9 Σκοπός έρευνας 
  

Παρ’ όλο που το κοµµάτι της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των ατόµων 

µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας για την 

ανάπτυξη του συγκεκριµένου πληθυσµού, στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχει 



 69

αναπτυχθεί κάποιο αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο να προωθεί την ενίσχυση της 

αλληλεπίδρασης των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες και των φροντιστών 

τους. Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους ενασχόλησης µε το συγκεκριµένο θέµα. 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί µία πιλοτική εφαρµογή του Αναλυτικού 

Προγράµµατος PLAI των Chen et al (2007) σε µία µελέτη περίπτωσης παιδιού µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες. Περαιτέρω, θα διερευνηθούν τα παρακάτω σηµεία, τα 

οποία αποτελούν τους στόχους της συγκεκριµένης εργασίας:  

1. Η περιγραφή των αποτελεσµάτων από την πιλοτική εφαρµογή του 

Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI σε µια µελέτη περίπτωσης παιδιού µε 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες 

2. Η καταγραφή της εµπειρίας και άποψης του φροντιστή του παιδιού, 

σχετικά µε τα οφέλη του συγκεκριµένου Αναλυτικού Προγράµµατος.  

3. Η µελέτη της ευχρηστίας του συγκεκριµένου αναλυτικού προγράµµατος 

 

Η εκτίµηση των δεδοµένων θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ανατροφοδότησης 

από τον φροντιστή για τη χρήση των στρατηγικών παρέµβασης και µέσω της 

ανάλυσης των βιντεοσκοπηµένων παρατηρήσεων για τη χρήση αισθητηριακών 

νύξεων από τον φροντιστή. 

Μέσω της συγκεκριµένης έρευνας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θα 

δοκιµαστεί το Αναλυτικό Πρόγραµµα Προώθηση της Μάθησης ∆ιαµέσου της 

Ενεργούς Αλληλεπίδρασης (Promoting Learning Through Active Interaction-PLAI), 

προσαρµοσµένο στην ελληνική γλώσσα, σε µελέτη περίπτωσης παιδιού µε βαριές 

πολλαπλές αναπηρίες. Τα ευρήµατα, ενδεχοµένως, θα δώσουν µία ώθηση για την 

εφαρµογή και συµπερίληψη του συγκεκριµένου Αναλυτικού Προγράµµατος στα 

ελληνικά εκπαιδευτικά δεδοµένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

3.1 Μέθοδος της έρευνας 
 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, το είδος της εκπαιδευτικής 

έρευνας, το οποίο επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί για την παρούσα ερευνητική 

διαδικασία, αποτελεί η µελέτη περίπτωσης. Η µελέτη περίπτωσης είναι µία 

λεπτοµερής µελέτη ενός ατόµου ή µιας οµάδας ή ενός γεγονότος. Για να έχει αξία µία 

µελέτη περίπτωσης, πρέπει να περιλαµβάνει τη συλλογή εκτεταµένων δεδοµένων από 

το άτοµο ή την οµάδα που εξετάζεται. Η µελέτη περίπτωσης ασχολείται πρωταρχικά 

µε τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε γεγονότα και 

καταστάσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό της µελέτης περίπτωσης είναι η επικέντρωσή 

της σε ένα  συγκεκριµένο παράδειγµα, ώστε να αποκαλύψει τρόπους, µε τους οποίους 

τα γεγονότα ή οι καταστάσεις συµπράττουν, για να δηµιουργήσουν συγκεκριµένες 

µορφές αποτελεσµάτων (Παπασταµάτης, 2004). Ο παραπάνω ορισµός του 

συγκεκριµένου είδους εκπαιδευτικής έρευνας αποτελεί αυτός καθαυτός την 

αιτιολόγηση χρήσης της µελέτης περίπτωσης. Η εκπαιδευτική έρευνα, η οποία έλαβε 

χώρα, βασίζεται πρωτίστως στην αλληλεπίδραση µεταξύ φροντιστή και παιδιού. 

Αυτή η αποτύπωση της ανάπτυξης της διαδικασίας ενεργούς  αλληλεπίδρασης 

ανάµεσα στον φροντιστή και στο παιδί µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, δεν θα 

µπορούσε να παρουσιαστεί καλύτερα παρά µόνο µε τη χρήση της µελέτης 

περίπτωσης. Η δυαδική οµάδα, η οποία µελετήθηκε µε λεπτοµέρεια, αποτελείται από 

τον φροντιστή και το  παιδί µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες και την ενασχόληση της 

µελέτης περίπτωσης αποτελούν, κυρίως, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι 

αλληλεπιδράσεις αυτής της δυαδικής οµάδας. Ένας ακόµη λόγος, για τον οποίο έγινε 

χρήση της µελέτης περίπτωσης, είναι το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ φροντιστή και παιδιού λαµβάνουν χώρα σε µια µοναδική 

περίσταση.  

Σύµφωνα µε τους Nisbet και Watt (1984) (όπως αναφέρεται στο Cohen et al., 

2000), η µελέτη περίπτωσης παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και αδυναµίες. Κάποια από 

τα πλεονεκτήµατά της είναι τα εξής: 

• Τα αποτελέσµατα γίνονται πιο εύκολα κατανοητά από ένα ευρύ κοινό, 

λόγω χρήσης καθηµερινής γλώσσας 
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• Τα αποτελέσµατα είναι άµεσα κατανοητά 

• Αποτυπώνουν µοναδικά χαρακτηριστικά 

• Είναι στενά συνδεδεµένα µε την πραγµατικότητα 

• Μπορούν να διεξαχθούν από έναν και µόνο ερευνητή 

 Κάποιες από τις αδυναµίες της είναι οι εξής: 

• Τα αποτελέσµατα µπορεί να µην είναι γενικεύσιµα 

• ∆εν είναι εύκολο να υποβληθούν σε επανέλεγχο 

• Είναι επιρρεπείς σε προβλήµατα ή προκαταλήψεις των ερευνητών 

3.2 Περιγραφή παιδιού 
 

Το παιδί, το οποίο επιλέχτηκε για την συγκεκριµένη έρευνα, είναι ο 

∆ηµήτρης. Ο ∆ηµήτρης είναι 11 ετών και φοιτά στο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. 

Κιλκίς. Έχει εγκεφαλική παράλυση, η οποία παρουσιάζεται µε σπαστική τετραπληγία 

και επίσης, χαρακτηρίζεται από βαριά ψυχοκινητική καθυστέρηση µε δείκτη 

νοηµοσύνης κάτω από 30. Ο ∆ηµήτρης δεν έχει λόγο και από 6 µηνών, παρουσιάζει 

επιληψία είτε µικρής είτε µεγάλης διάρκειας. Γι’ αυτόν το λόγο, ακολουθείται και 

φαρµακευτική αγωγή.  

Ο ∆ηµήτρης είναι ένα γλυκύτατο παιδί και χαρακτηρίζεται από έντονη 

κοινωνικότητα και διάθεση για συνεργασία. Να επισηµανθεί ότι οι κρίσεις του 

∆ηµήτρη αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τις δραστηριότητές του, καθώς και η 

διάσπαση της προσοχής του από παρουσία άλλων ατόµων ή ερεθισµάτων.  

Οι πληροφορίες για το ιστορικό του ∆ηµήτρη συλλέχθηκαν µέσω µίας 

συνέντευξης µε τη µητέρα του. Ο ∆ηµήτρης γεννήθηκε στις 9/6/1998 µε καισαρική. 

Η µητέρα, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, πραγµατοποίησε τον µηνιαίο υπέρηχο 

και τις συνήθεις αιµατολογικές εξετάσεις, οι οποίες ήταν φυσιολογικές. Αναφέρεται 

ότι δεν υπήρχε κάτι ανησυχητικό πριν τη γέννα. Ο ∆ηµήτρης γεννήθηκε 3.200 κιλά. 

Η µητέρα αναφέρει ότι δεν έγινε έλεγχος των αντανακλαστικών του παιδιού. Ως 

βρέφος κοιµάται περίπου 10 ώρες το βράδυ και 1 ώρα το µεσηµέρι. ∆υσκολεύεται 

αρκετά να φάει και παρουσιάζει ήπια αναπνευστικά προβλήµατα. Επίσης, η µητέρα 

αναφέρει κάποιες διαταραχές ύπνου, οι οποίες υπάρχουν µέχρι και σήµερα. Η 

διάγνωση του ∆ηµήτρη πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο του 1998, σε ηλικία έξι 

µηνών, όπου εµφανίστηκαν και οι πρώτες επιληπτικές κρίσεις. Γι’ αυτόν το λόγο, το 
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παιδί παίρνει αντιεπιληπτικά φάρµακα, το Depakine και κατά καιρούς διάφορα άλλα 

φάρµακα σε συνδυασµό µε το Depakine.    

Παρακάτω, ακολουθεί η εκπαιδευτική αξιολόγηση του ∆ηµήτρη, έτσι όπως 

πραγµατοποιήθηκε από την περσινή δασκάλα του. Η συγκεκριµένη αξιολόγηση 

βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών για τα παιδιά µε βαριά νοητική 

καθυστέρηση. 

Βίωση του εαυτού: Ο ∆ηµήτρης µπορεί να βιώσει το σώµα του µέσα από το 

δέρµα του, καθώς και µέσα από διαφορετικές στάσεις. Αντιλαµβάνεται ήχους και 

θορύβους και αντιδρά σε αυτούς, στρέφοντας το κεφάλι του στην πηγή του ήχου 

(ιδιαίτερα, όταν παίζει στο ραδιόφωνο ένα από τα αγαπηµένα του τραγούδια). 

Επίσης, έχει αποκτήσει εµπειρίες από τη γεύση και την όσφρηση (µυρίζει το φαγητό 

και εκδηλώνει προτίµηση σε αυτό που του αρέσει) και αντιλαµβάνεται οπτικά και 

απτικά ερεθίσµατα. Η αδρή κινητικότητα του ∆ηµήτρη είναι αρκετά ανεπτυγµένη και 

αυτό παρατηρήθηκε, κυρίως, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της γυµναστικής. Ο 

∆ηµήτρης µπορεί να σηκώνεται µόνος του από τον καναπέ και να κάθεται µόνος του. 

Στο περπάτηµα χρειάζεται αρκετή υποστήριξη. Είναι απαραίτητη, όµως και η 

αντίστοιχη ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, η οποία απαιτεί αρκετή εξάσκηση. 

Όσον αφορά στον έλεγχο του στόµατος, παρατηρήθηκε ότι ο ∆ηµήτρης µπορεί να 

παράγει ήχους παρατηρώντας το πρόσωπό του στον καθρέφτη. Τέλος, µπορεί να 

αναγνωρίσει το στόµα του, τα χέρια, τα πόδια, την κοιλιά και τα µαλλιά του και 

κάποιες φορές, τα αυτιά και τα µάτια του. 

Αυτοεξυπηρέτηση και υγιεινή σώµατος: Ο ∆ηµήτρης στον συγκεκριµένο τοµέα 

δεν είναι αυτόνοµος. Αποδέχεται να τον ντύνουν και να τον ξεντύνουν και ο ίδιος 

βοηθάει µε συγκεκριµένες κινήσεις. Όσον αφορά στη διαδικασία της σίτισης, ο 

∆ηµήτρης δεν παρουσιάζει αυτονοµία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της σίτισης, 

παρατηρήθηκε ότι ο ∆ηµήτρης δεν µπορεί να διαχειριστεί καλά το σώµα του, καθώς 

χρειάζεται µία ώθηση, ώστε να σηκωθεί από τον καναπέ. Επίσης, δεν τραβάει µόνος 

του την καρέκλα, ώστε να καθίσει, για να φάει και δεν υποδηλώνει µόνος του τη λήξη 

της διαδικασίας του φαγητού. Μπορεί να χρησιµοποιήσει το πιρούνι αρκετά καλά και 

µε καθοδήγηση, αλλά στο κουτάλι αντιµετωπίζει δυσκολία. Το ποτήρι το κρατάει µε 

τα δύο χέρια και µπορεί να πίνει µόνος του. Ο ∆ηµήτρης πηγαίνει στην τουαλέτα µε 

την περπατούρα µαζί µε την κοινωνική επιµελήτρια, για να τον αλλάξει την πάνα. 

Εισαγωγή στη δόµηση επικοινωνίας: Ο ∆ηµήτρης αναγνωρίζει και αντιδρά σε 

ερεθίσµατα και έχει εκπαιδευτεί στο συντονισµό των αισθήσεων. Πιο συγκεκριµένα, 
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έχει συνδέσει την αφή µε το άγγιγµα, έχει αποκτήσει ακουστικοκινητικό συντονισµό, 

δείχνει αντικείµενα που του αρέσουν και πρόσωπα και αναγνωρίζει συγκεκριµένα 

πρόσωπα. Η επικοινωνία µε τον ∆ηµήτρη γίνεται από τη µεριά του µε χειρονοµίες 

(δείχνει το στόµα του, όταν διψάει ή κοιτάει τον νεροχύτη), χαµόγελο και παλαµάκια, 

όταν κάτι του αρέσει. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ∆ηµήτρης βρίσκεται στο πρώτο 

επίπεδο εκπαίδευσης του συστήµατος επικοινωνίας PECS.  

Εισαγωγή στη δόµηση µαθηµατικής σκέψης: Ο ∆ηµήτρης έχει αποκτήσει 

εµπειρίες σε σχέση µε τον χώρο (άδειο-γεµάτο) και µπορεί να προσανατολίζεται σε 

αυτόν (κάτσε στην καρέκλα). Επίσης, συµµετέχει στην οργάνωση του χώρου 

(τακτοποίηση παιχνιδιών, βίωση χωρικών εννοιών). Όσον αφορά στο χρόνο, ο 

∆ηµήτρης βιώνει τη χρονική ακολουθία καθηµερινών καταστάσεων («τώρα θα φας, 

µετά θα σου δώσω νερό»). 

Σχέση και αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον: Ο ∆ηµήτρης είναι πολύ 

κοινωνικός. Αποδέχεται µε ευχαρίστηση την παρουσία των Άλλων και την άµεση 

σωµατική επαφή. Βέβαια, η παρουσία Άλλων είναι πολλές φορές και η αιτία που 

∆ηµήτρης δεν µπορεί να συγκεντρωθεί σε συγκεκριµένες δραστηριότητες. 

∆ηµιουργία-Έκφραση: Ο ∆ηµήτρης έχει αποκτήσει εµπειρίες µε υλικά και 

αντικείµενα του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος (νερό, πηλός) και έχει 

αποκτήσει εµπειρίες αντικειµένων σε σχέση µε καταστάσεις (αναγνώριση χρήσης 

αντικειµένων σε καθηµερινές καταστάσεις π.χ. χρήση πιρουνιού). Τέλος, αν και 

δυσκολεύεται στη χρήση µέσων και υλικών χειροτεχνίας, ο ∆ηµήτρης έχει έρθει σε 

επαφή µε αυτά. 

3.3 Ερευνητική διαδικασία 
 

Σε αρχική φάση, έγινε µία συζήτηση µε τη µητέρα του παιδιού, ώστε να 

κατανοήσει τον σκοπό της εκπαιδευτικής έρευνας. Αµέσως µετά τη συζήτηση, 

δόθηκε η συγκατάθεση των γονέων του παιδιού, ώστε να συµµετέχουν οι ίδιοι και το 

παιδί τους στην έρευνα. Επίσης, συµφώνησαν και για τη χρήση βιντεοσκοπήσεων, 

όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο.  

Η εκπαιδευτική έρευνα ξεκίνησε στις 27/09/2009 µε την αρχική συνέντευξη 

του φροντιστή και ολοκληρώθηκε στις 21/12/2009 µε την τελική συνέντευξη του 

φροντιστή. Η έρευνα διήρκησε τρεις µήνες και κατά τη διάρκεια αυτής, έγινε  η 

εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI σε παιδί µε βαριές πολλαπλές 
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αναπηρίες. Η συγκεκριµένη ερευνητική διαδικασία έλαβε χώρα στον χώρο του 

σπιτιού της οικογένειας, ένας χώρος οικείος για το ίδιο το παιδί και τον φροντιστή 

του. Τα άτοµα, τα οποία συµµετείχαν στην εκπαιδευτική έρευνα, ήταν ο ∆ηµήτρης 

(ένα παιδί µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες), ο φροντιστής του παιδιού (στη 

συγκεκριµένη περίπτωση ο φροντιστής του παιδιού είναι η µαµά του), η ίδια η 

συγγραφέας (ο ρόλος της ήταν η παροχή οδηγιών και οι βιντεοσκοπήσεις) και ένας 

εκπαιδευτικός από τον χώρο του σχολείου του παιδιού για την εκτέλεση µιας 

συγκεκριµένης δραστηριότητας. 

3.4 Συλλογή δεδοµένων 
 

Όσον αφορά στη συλλογή δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκε, κυρίως, η 

παρατήρηση, αλλά και συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγια. Η στρατηγική της 

παρατήρησης για τη συλλογή των δεδοµένων στοχεύει πρωτίστως στην παρατήρηση 

του παιδιού µε βαριές-πολλαπλές αναπηρίες. ∆ίνεται ή αποσπάται (ανάλογα µε την 

περίσταση) το κατάλληλο ερέθισµα και παρατηρείται η ανάλογη συµπεριφορά, 

αντίδραση του παιδιού. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε την µητέρα του 

παιδιού και ο χαρακτήρας αυτών είναι δοµηµένος. Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά στο 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο χρησιµοποιήθηκε. Προκειµένου να µελετηθεί η ευχρηστία 

του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI, χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο 

ευχρηστίας, το οποίο συµπληρώθηκε από τον φροντιστή και τον ερευνητή. Πιο 

συγκεκριµένα, τον παρόν ερωτηµατολόγιο εκτιµά την χρησιµότητα, την ευκολία 

χρήσης, την ευκολία εκµάθησης και τον βαθµό ικανοποίησης. Κάποιες ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου (ερωτήσεις 1-29) βασίζονται σε 5βαθµη κλίµακα τύπου Likert 

(καθόλου, λίγο, µέτρια, πολύ, πάρα πολύ), ενώ κάποιες άλλες ερωτήσεις (ερωτήσεις 

30-33) είναι ανοιχτού τύπου. Να σηµειωθεί ότι µερικές ερωτήσεις δε 

συµπληρώθηκαν από τη µητέρα του παιδιού, καθώς δεν ανταποκρίνονταν στην 

ειδικότητά της. 

Τα δεδοµένα σε σχέση µε τις επικοινωνιακές συµπεριφορές του παιδιού, τα 

οποία αποτελούν τη γραµµή βάσης (baseline data), συγκεντρώθηκαν από 

συνεντεύξεις µε τον γονιό του παιδιού, συµπεριλαµβανοµένης και της αρχικής 

συνέντευξης µε τον φροντιστή, η οποία αναφέρεται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

PLAI. Σκοπός αυτών των συνεντεύξεων είναι να προσδιοριστούν οι επικοινωνιακές 

προθέσεις, συµπεριφορές, ευκαιρίες και τα επικοινωνιακά µέσα του παιδιού. Το κύριο 
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κοµµάτι της εκπαιδευτικής έρευνας αποτελούν τα διάφορα φύλλα καταγραφής, τα 

οποία αντιστοιχούν στις ανάλογες ενότητες του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI και 

συµπληρώθηκαν από τον φροντιστή του παιδιού, τη µαµά του, µέσω της 

παρατήρησης. Επίσης, έλαβαν χώρα και δεκάλεπτες βιντεοσκοπηµένες παρατηρήσεις 

του φροντιστή να ταΐζει το παιδί του. Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε µία δεκάλεπτη 

βιντεοσκόπηση στην αρχή της ενότητας 1, ως αρχική αξιολόγηση. Σκοπός αυτής της 

βιντεοσκόπησης ήταν η καταγραφή του πλαισίου και της δόµησης της 

δραστηριότητας του φαγητού, καθώς και µία πρώτη καταγραφή των νύξεων, τις 

οποίες χρησιµοποιεί η µαµά του παιδιού στη διαδικασία του φαγητού. Στη συνέχεια, 

ακολούθησαν  και άλλες τρεις δεκάλεπτες βιντεοσκοπήσεις µετά τη συµπλήρωση των 

ενοτήτων 2 και 5. Αυτές οι βιντεοσκοπήσεις περιλαµβάνουν την εφαρµογή των νέων 

νύξεων, κατά τη διάρκεια του φαγητού, όπως αυτές ορίστηκαν µέσα από τη 

συνεργασία φροντιστή-ερευνητών. Στο τέλος της εκπαιδευτικής έρευνας, έγινε µία 

τελική συνέντευξη µε τον φροντιστή του παιδιού, ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες 

σε σχέση µε τη χρήση των επικοινωνιακών στρατηγικών και την εµπειρία του 

φροντιστή µε την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος. Ακόµη, συµπληρώθηκε 

ένα ερωτηµατολόγιο από τον φροντιστή του παιδιού και τον ερευνητή, ώστε να 

µελετηθεί η ευχρηστία του συγκεκριµένου Αναλυτικού Προγράµµατος και 

ενδεχοµένως, να δοθεί µία ώθηση για την εφαρµογή και συµπερίληψη του 

Αναλυτικού Προγράµµατος στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδοµένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

4.1 Αρχική συνέντευξη φροντιστή 
 

Στην αρχή της εκπαιδευτικής έρευνας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

έλαβε χώρα µία αρχική συνέντευξη µε τον φροντιστή του παιδιού, τη µαµά του. 

Αρχικά, συµπληρώθηκε το φύλλο των «Σηµαντικών Ερωτήσεων» (βλ. πίνακα 2), 

όπως αυτό περιγράφεται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα PLAI, ώστε να συλλεχθούν 

κάποιες πληροφορίες σε σχέση µε την όραση, την ακοή, τις κινητικές δεξιότητες και 

την υγεία του παιδιού. Έτσι, µπόρεσε να υπάρχει µία σφαιρική εικόνα για τις 

µαθησιακές ανάγκες του παιδιού µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες και να ξεκινήσει µία 

πρώτη συνεργασία του φροντιστή µε τον ερευνητή. Το φύλλο των «Σηµαντικών 

Ερωτήσεων» οδήγησε στις παρακάτω πληροφορίες: 

 

Πίνακας 2: «Σηµαντικές Ερωτήσεις» 
 

Όραση 

1. Πώς χρησιµοποιεί το παιδί την όρασή του; Πόση ώρα χρειάζεται το παιδί, για 

να αντιδράσει σε ένα οπτικό ερέθισµα; Τι του αρέσει να κοιτάει; Τι φαίνεται 

να αναγνωρίζει οπτικά; 

Ο ∆ηµήτρης χρησιµοποιεί την όρασή του, για να στραφεί σε ερεθίσµατα. Εάν είναι 

απορροφηµένος, αργεί, διαφορετικά, στρέφεται κατευθείαν στα ερεθίσµατα. 

Αντιλαµβάνεται και τα ερεθίσµατα που δεν έχουν θόρυβο. Όταν βρίσκεται σε οικείο 

περιβάλλον, αναγνωρίζει οπτικά τα ερεθίσµατα και του αρέσουν τα εξής: τηλεόραση 

(τραγούδια, τίτλοι τέλους) και αυτοκίνητα (κοιτάει τα φορτηγά). 

2. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ελέγχθηκαν τα µάτια του; Ποιος έκανε αυτή 

την εξέταση; 

Ο ∆ηµήτρης ελέγχεται δύο φορές το χρόνο από οφθαλµίατρο. Η τελευταία εξέταση έγινε 

πριν από ένα εξάµηνο. 

3. Έχει το παιδί κάποια οπτική βλάβη; Αν ναι, τι τύπου και σε ποιο βαθµό έχει 

οπτική απώλεια; 

Ο ∆ηµήτρης παρουσιάζει υπερµετρωπία και αστιγµατισµό. 

4. Φοράει το παιδί σωστούς φακούς; Ποιος είναι ο οφθαλµίατρός του ή ο 
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οφθαλµολόγος του; 

Ο ∆ηµήτρης φοράει γυαλιά. 

5. ∆έχεται το παιδί κάποιες υπηρεσίες από δάσκαλο που να είναι πιστοποιηµένος 

στην περιοχή της οπτικής βλάβης; 

Όχι 

Ακοή 

1. Πώς χρησιµοποιεί το παιδί την ακοή του; Πόση ώρα χρειάζεται το παιδί, για 

να αντιδράσει σε ήχο; Τι φαίνεται να ακούει; Τι ήχους φαίνεται να 

αναγνωρίζει; Ποια λόγια φαίνεται να καταλαβαίνει; 

Ο ∆ηµήτρης αναγνωρίζει τον ήχο του φορτηγού, ακούει την εξώπορτα και στρέφεται 

προς τα εκεί και του αρέσει η µουσική. Αντιδράει περισσότερο σε δυνατούς ήχους, αλλά 

γυρίζει και στο ψιθύρισµα. 

2. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ελέγχθηκε η ακοή του; Ποιος έκανε την 

αξιολόγηση; 

Η ακοή του ελέγχθηκε τελευταία φορά, όταν ήταν ενός έτους από παιδίατρο. 

3. Έχει το παιδί ακουστική βλάβη; Αν ναι, τι τύπου και σε ποιο βαθµό έχει 

ακουστική απώλεια; 

Όχι 

4. Φοράει το παιδί ακουστικά βαρηκοΐας; Ποιος είναι ο ωτορινολαρυγγολόγος; 

Όχι 

Κινητικές δεξιότητες 

1. Πώς σφίγγει, πώς κρατάει ή χειρίζεται παιχνίδια και αντικείµενα; 

Ο ∆ηµήτρης χρησιµοποιεί παλµική λαβή, η οποία είναι δυνατή και κρατάει τα 

αντικείµενα αρκετή ώρα. 

2. Μπορεί να καθίσει, να σταθεί όρθιος ή να περπατήσει χωρίς βοήθεια; 

Ο ∆ηµήτρης µπορεί να καθίσει µόνος του, αλλά για να περπατήσει και να σταθεί 

όρθιος, χρειάζεται υποστήριξη. 

3. Έχει το παιδί κινητική δυσλειτουργία; Αν ναι, τι έχει; Είναι προοδευτική; 

Ο ∆ηµήτρης παρουσιάζει σπαστική τετραπληγία. Μέχρι τα 10 του χρόνια υπήρχε 

βελτίωση, όσο ψηλώνει, όµως, χειροτερεύει η κατάσταση, «χαλάει» (π.χ. τα γόνατά 

του). 

4. Υπάρχει κάποιος φυσιοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής που να εµπλέκεται µαζί 

του; 
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Πριν 2 χρόνια, τον παρακολουθούσε ιδιώτης φυσιοθεραπευτής. Τώρα, 

παρακολουθείται από τον φυσιοθεραπευτή του σχολείου. 

5. Λαµβάνει το παιδί υπηρεσίες από κάποιον δάσκαλο πιστοποιηµένο στην 

περιοχή των κινητικών βλαβών;  

Φυσιοθεραπευτής 

Υγεία 

1. Πώς θα περιγράφατε την υγεία του παιδιού; 

Σε φυσιολογικά πλαίσια/ιώσεις. 

2. Εάν έχει το παιδί ιατρικά προβλήµατα, ποια είναι αυτά; 

Ο ∆ηµήτρης παρουσιάζει επιληψία (καθηµερινές κρίσεις) 

3. Παίρνει το παιδί κάποια φαρµακευτική αγωγή; Αν ναι, ποια; Σε τι χρησιµεύει 

η αγωγή; Υπάρχουν παρενέργειες; 

Ο ∆ηµήτρης παίρνει αντιεπιληπτικά φάρµακα, τα οποία του προκαλούν αταξία και 

ζαλάδα. 

Περίληψη 

1. Ποιες είναι οι κυριότερες δυνατότητες του παιδιού; 

Ο ∆ηµήτρης είναι καλός στην κολύµβηση (µε βοηθήµατα), πίνει µόνος του νερό, κάνει 

την κίνηση µε το πιρούνι και το κουτάλι, για να φάει, ξεφυλλίζει περιοδικά, παίζει µε 

παιχνίδια και χειρίζεται το τηλεκοντρόλ. 

2. Σε ποιες καταστάσεις φαίνεται να µπορεί το παιδί να είναι περισσότερο 

προσεκτικό και ανταποκρινόµενο; 

Όταν είναι ήρεµος. 

3. Ποιες είναι οι πρωταρχικές ανάγκες του παιδιού; 

Αυτοεξυπηρέτηση (φαγητό, τουαλέτα), κίνηση, επικοινωνία. 

4. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που λαµβάνει το παιδί; 

Φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, κολύµβηση, ειδική αγωγή. 

 

Στη συνέχεια, έλαβε χώρα η «Συνέντευξη Φροντιστή», όπως αυτή αναφέρεται 

στο Αναλυτικό Πρόγραµµα PLAI, ώστε να προσδιοριστούν οι επικοινωνιακές 

προθέσεις, συµπεριφορές, ευκαιρίες και τα επικοινωνιακά µέσα του παιδιού. Η 

συγκεκριµένη συνέντευξη αποτελείται από τέσσερα µέρη: 1) τα συναισθήµατα του 

παιδιού (βλ. πίνακα 3), 2) η συµπεριφορά του (βλ. πίνακα 4), 3) οι νύξεις που 

χρησιµοποιούνται από τον φροντιστή (βλ. πίνακα 5) και 4) οι προτιµήσεις του 
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παιδιού (βλ. πίνακα 6). Παρακάτω, αναφέρονται αναλυτικά οι απαντήσεις που 

δόθηκαν από τη µητέρα του παιδιού.  

 

Πίνακας 3: Τα συναισθήµατα του παιδιού 
 

Συναίσθηµα Πώς το γνωρίζετε; Σε ποιες  περιπτώσεις; 
 Πείνα Βάζει το δάχτυλο στο 

στόµα, πηγαίνει στον 
φούρνο, κ. ά. 

Όταν γυρνάει από το 
σχολείο, όταν ξυπνάει 

Άβολη κατάσταση Κουνιέται στο καρότσι, 
ακουµπάει τη µαµά 

Όταν πίνει καφέ η µαµά 
και βαριέται 

Έκπληξη ή ξάφνιασµα Γουρλώνει µάτια, φωνάζει, 
αγκαλιάζει, φιλάει 

Στα δώρα, σε ένα πιάτο µε 
ωραίο φαγητό 

Χαρά Γουρλώνει µάτια, φωνάζει, 
αγκαλιάζει, φιλάει 

Στα δώρα, σε ένα πιάτο µε 
ωραίο φαγητό 

Λύπη Κλαίει Όταν χτυπάει και του 
παίρνουν το παιχνίδι 

Θυµός Κλαίει, χτυπάει Όταν χτυπάει 

Κούραση Ατονία, κοκκινίζει Μετά το κολυµβητήριο 

Φόβος Αγκαλιάζει Επιληπτικές κρίσεις 

Υπερδιέγερση Κίνηση, αναψοκοκκινίζει Ανάλογα µε τη µέρα 
Αναστάτωση 

(αναστατώνεται κατά την 

διάρκεια των 

δραστηριοτήτων) 

 

Συµπεριφέρεται λες και 
πνίγεται 

Μπάνιο 

Θέλει «περισσότερο» (π.χ. 

φαγητό, κάποιο πρόσωπο 

ή δραστηριότητα) 

 

Γυρίζει προς την 
κατσαρόλα 

Αν πάρεις το πιάτο του 

Επιθυµεί τη διακοπή της 

δραστηριότητας 

Φτύνει, γυρίζει το κεφάλι 
του 

Φαγητό 

Επιθυµεί αλληλεπίδραση Έρχεται κοντά, αγκαλιάζει, 
χτυπάει µε το δάχτυλο 

Για να διαβάσει περιοδικό 

Επιθυµεί να µείνει µόνος Θα πάει στο δωµάτιο  
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Πίνακας 4: Η συµπεριφορά του παιδιού 
 

Συµπεριφορά Πότε συµβαίνει; 

Πόσο συχνά; 

1=ποτέ/σπάνια 

         2=µερικές φορές 

         3=συχνά 

 Κάνει γκριµάτσες                                                                   

(π.χ. γελά, κατσουφιάζει)                                                          

Όταν βλέπει εικόνες µε 
φαγητό στο περιοδικό 1          2         3 

Γελά                                                                                        Όταν βλέπει εικόνες µε 
φαγητό στο περιοδικό 

1          2         3 

Κλαίει Όταν χτυπάει 1          2         3 

Φωνάζει (µπορεί να 

ηρεµήσει) 

Όταν δε θέλει να κάνει 
κάτι, π.χ. να ντυθεί 

1          2         3 

Θυµώνει (δεν µπορεί να 

ηρεµήσει) 

Όταν χαλάς το χατίρι του, 
όταν χτυπάει µε τις κρίσεις 

1          2         3 

Κοιτά τους ανθρώπους Όταν µιλάνε 1          2         3 

Κοιτά ή αγγίζει 

αντικείµενα 

Όταν βγάζουν ήχο 1          2         3 

Κουνά το σώµα (π.χ. 

γέρνει µπροστά) 

Όταν βαριέται 1          2         3 

Κουνά το κεφάλι για να 

κοιτάξει κάποιον ή κάτι 

Όταν βγάζει ήχο 1          2         3 

Κουνά το κεφάλι για να 

ακούσει κάτι καλύτερα 

Όταν βγάζει ήχο 1          2         3 

∆είχνει ή πιάνει κάποιον ή 

κάτι 

 1          2         3 

Μιµείται τις πράξεις 

άλλων 

Στις κινήσεις που ήδη 
γνωρίζει, π.χ. κούνηµα 
κεφαλιού, δάχτυλο στο 
στόµα 

1          2         3 

Κάνει χειρονοµίες  1          2         3 

Βγάζει ήχους (µη 

λεκτικούς) 

Στη χαρά 1          2         3 

Βαβίζει (λεκτικά) Όταν φεύγει (γεια) 1          2         3 

Κάνει νοήµατα ή λέει 

απλές λέξεις 

 1          2         3 
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Άλλα (περιγραφή)  1          2         3 

 
 
 
Πίνακας 5: Νύξεις φροντιστή 
 

Είδος Νύξης Περιγράψτε τη νύξη 

Απτικές νύξεις (όταν βάζετε τα χέρια του 

παιδιού στο νερό πριν µπει για µπάνιο,   

όταν ακουµπάτε τα χείλη του παιδιού, για 

να δώσετε το σήµα για φαγητό) 

Βάζουν το χέρι του ∆ηµήτρη στο πρόσωπο 

της αδερφής του, για να την κάνει «καλό». 

Αντικειµενικές νύξεις (όταν αφήνετε το 

παιδί σας να κρατήσει την κουβέρτα που 

πρόκειται να χρησιµοποιήσετε) 

Η µαµά δίνει την οδοντόβουρτσα στον 

∆ηµήτρη, για να πλύνει τα δόντια του. 

Η µαµά δίνει το παιχνίδι στον ∆ηµήτρη, 
για να παίξει. 

Ακουστικές νύξεις (όταν δηµιουργείτε 

θόρυβο µε το παιχνίδι που κρατάτε κοντά 

στο αυτί του παιδιού, προτού του το 

δώσετε) 

Οι γονείς λένε στον ∆ηµήτρη: «Θα 

κάνουµε µπάνιο», προτού κάνει µπάνιο. 

Κιναισθητικές νύξεις (όταν κρατάτε το 

παιδί στην αγκαλιά σας, προτού 

λικνιστείτε µαζί του) 

 

Οσφρητικές νύξεις (όταν πλησιάζετε το 

µπουκάλι του σαµπουάν στη µύτη του 

παιδιού πριν   το µπάνιο) 

 

Οπτικές νύξεις (όταν δείχνετε τους 

σχηµατισµούς του αφρού στο παιδί πριν 

το µπάνιο). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 82

Πίνακας 6: Προτιµήσεις παιδιού 
 

1.∆είχνει ποτέ το παιδί σας την προτίµησή του µεταξύ δύο αντικειµένων (π.χ. 

προτιµάει γάλα σε σχέση µε χυµό ή να λικνίζεται αντί να κουνιέται έντονα); 

Αναλογιστείτε µία κατάσταση ή µια συγκεκριµένη καθηµερινή δραστηριότητα, όπως 

η ώρα του παιχνιδιού. Αν του προσφέρετε δύο παιχνίδια, το παιδί σας θα επιλέξει το 

ένα; Όταν υπάρχουν άτοµα στο δωµάτιο (συµπεριλαµβανοµένου και του εαυτού σας), 

το παιδί προσπαθεί να σας αγγίξει ή να κάνει κάποια νοήµατα σε εσάς ; Αν ισχύει 

αυτό, µε ποιο τρόπο; 

Ο ∆ηµήτρης µπορεί να επιλέγει το φαγητό και τα παιχνίδια που του αρέσουν και 

προσπαθεί να τα αγγίξει µε το χέρι ή να τα αγκαλιάσει. 

 

2.Υπάρχουν περιπτώσεις που το παιδί πρέπει να κερδίσει την προσοχή σας, για να 

πάρει κάποιο αντικείµενο ή για να εκπληρώσει κάποια ανάγκη του; Το παιδί αρχίζει 

την επικοινωνία σκόπιµα; Όταν µιλάτε µε άλλους ανθρώπους ή δίνετε προσοχή σε 

κάποιον άλλο, το παιδί προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή σας; Αν ναι, πότε; 

Ο ∆ηµήτρης προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή, για να πάρει κάποιο αντικείµενο ή να 

εκπληρώσει κάποια ανάγκη του. Αρχίζει την επικοινωνία σκόπιµα, π.χ. στο φαγητό ή 

για να «διαβάσει» κάποιο περιοδικό (χτυπάει τις εικόνες µε το δάχτυλο) και προσπαθεί 

να προσελκύσει την προσοχή µε παλαµάκια ή πιάνει το χέρι (π.χ. όταν βαριέται). 

 

3.Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος τρόπος, µε τον οποίο το παιδί ανταποκρίνεται σε εσάς 

και ο οποίος είναι διαφορετικός από τον τρόπο, µε τον οποίο ανταποκρίνεται στους 

άλλους; 

Ο κώδικας επικοινωνίας είναι διαφορετικός µε την µαµά. Όταν τρώνε, ακόµη κι ένα 

βλέµµα του ∆ηµήτρη είναι κατανοητό από τη µαµά (π.χ. θέλει νερό). 

 

4.Με ποιους τρόπους καλµάρετε ή ηρεµείτε το παιδί, όταν είναι αναστατωµένο; 

∆ώστε λεπτοµέρειες. 

Το παιδί ηρεµεί µε µία αγκαλιά, µε το αγαπηµένο του παιχνίδι ή κάποιες φορές του 

δίνει ο µπαµπάς γλυκό. 

 

5.Πότε το παιδί επικοινωνεί περισσότερο (π.χ. κάποια παιδιά αρθρώνουν, 

προσπαθούν να πιάσουν πράγµατα ή χαµογελάνε περισσότερο, κατά τη διάρκεια 
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φυσικών κινητικών δραστηριοτήτων, άλλα παιδιά αλληλεπιδρούν περισσότερο, κατά 

τη διάρκεια του φαγητού); 

Ο ∆ηµήτρης επικοινωνεί περισσότερο, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 

Σε γενικές γραµµές, η αναγνώριση των συναισθηµάτων και της συµπεριφοράς 

του παιδιού γίνεται αντιληπτή από τον φροντιστή µέσω των σωµατικών κινήσεων του 

παιδιού, του γέλιου, του κλάµατος, των εκφράσεων προσώπου, των κινήσεων του 

κεφαλιού, των µιµήσεων, της βλεµµατικής επαφής κ.ά. Επίσης, είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί το γεγονός ότι ο φροντιστής χρησιµοποιεί κυρίως ακουστικές νύξεις, 

καθώς και µερικές απτικές κι αντικειµενικές νύξεις. Τέλος, αναφέρεται ότι το παιδί 

µπορεί να κάνει επιλογές, να κερδίσει την προσοχή του άλλου, να αρχίσει σκόπιµα 

την επικοινωνία και να προσελκύσει την προσοχή. Το παιδί επικοινωνεί περισσότερο 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι, λοιπόν, πολύ βασικό να δίνονται στο παιδί 

ευκαιρίες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια κι άλλων διαδικασιών 

(π.χ. διαδικασία φαγητού). 

Οι παραπάνω πληροφορίες για το παιδί, οι οποίες συλλέχθηκαν µέσω 

συνεντεύξεων, είναι αρκετές, ώστε να µπορέσει να δοθεί µία γενική εικόνα σε σχέση 

µε τις µαθησιακές και επικοινωνιακές ανάγκες του παιδιού και να µπορέσει να 

ξεκινήσει η εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI. 

 

4.2 Ενότητα 1: Κατανόηση  των  επικοινωνιακών  νύξεων  του  
παιδιού  σας 
 

Η πρώτη ενότητα του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI έχει ως στόχο τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων παρατήρησης του φροντιστή, τον προσδιορισµό και την 

ερµηνεία των επικοινωνιακών συµπεριφορών του παιδιού µε βαριές πολλαπλές 

αναπηρίες. Η συγκεκριµένη ενότητα περιλαµβάνει κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες 

πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τον φροντιστή. Η πρώτη δραστηριότητα απαιτεί 

από τον φροντιστή να περιγράψει το καθηµερινό πρόγραµµα της οικογένειας. Η 

µητέρα του ∆ηµήτρη ήταν σε θέση να αναφέρει εννέα προβλέψιµες δραστηριότητες, 

οι οποίες αποτελούν την καθηµερινή ρουτίνα του ∆ηµήτρη (βλ. πίνακα 7). Βέβαια, 

αναφέρθηκε ότι η κάθε ηµέρα της εβδοµάδας µπορεί να περιλαµβάνει διάφορες και 

διαφορετικές µεταξύ τους δραστηριότητες, οι οποίες αναπροσαρµόζονται σε σχέση 
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µε τις ανάγκες του παιδιού. Παρακάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις του 

φροντιστή.  

 
 
Πίνακας 7: ∆ραστηριότητες µιας τυπικής µέρας 
 
 
 

Ώρα ∆ραστηριότητα Του αρέσει ∆εν του 
αρέσει Πώς το ξέρετε; 

6-7 π.µ. 
 

    

7-8 π.µ. 
 

    

8-9 π.µ. Πρωινό ξύπνηµα-
Φαγητό 

√ 
 Χαµογελάει-εξαρτάται 

από την ηµέρα 
9-10 π.µ.  √  ∆εν δυσανασχετεί 
10-11 π.µ.     
11-12 µ.µ. Φυσιοθεραπεία  √ Υποτονία 
12-1 µ.µ. Λογοθεραπεία 

√ 
 Είναι σε εγρήγορση (αν 

δεν κάνει κρίσεις) 
1-2 µ.µ.     
2-3 µ.µ. Μεσηµεριανό 

φαγητό 
√ 

 Μακαρόνια� χαίρεται 
Φασολάδα� γυρνάει 
το κεφάλι 
δυσαρεστηµένος 

3-4 µ.µ. 

  

√ 

 Πηγαίνει πρόθυµα 

4-5 µ.µ.     
5-6 µ.µ.     
6-7 µ.µ.  

√ 
 Χαίρεται, δεν θέλει να 

βγει από την πισίνα 
7-8 µ.µ.     
8-9 µ.µ.     
9-10 µ.µ.     Βραδινό φαγητό 

√ 
 Εξαρτάται από το 

φαγητό (π.χ. κρέπα � 
χαίρεται) 

10-11 µ.µ.     Ύπνος √  Πηγαίνει πρόθυµα 

 

 Η επόµενη δραστηριότητα ζητάει από τον φροντιστή να παρατηρήσει και να 

προσδιορίσει τις ποικίλες συµπεριφορικές καταστάσεις που παρουσιάζει το παιδί. Η 

µητέρα του παιδιού ήταν σε θέση να προσδιορίσει και τις επτά κατηγορίες 

καταστάσεων διέγερσης (ζωηρός και ξύπνιος, κλαίει ή είναι ταραγµένος, ζαλισµένος 

ή αποτραβηγµένος, νυσταγµένος, απασχοληµένος σε επαναλαµβανόµενη ή 

στερεοτυπική συµπεριφορά, γκρινιάρικος ή ευερέθιστος, ήρεµος και σε εγρήγορση), 

οι οποίες παρουσιάζονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα PLAI (βλ. πίνακα 8).  

Ύπνος 

Σχολείο 

Κολυµβητήριο 
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Πίνακας 8: Καταστάσεις διέγερσης 
 

Κατάσταση Πότε 

Ζωηρός και ξύπνιος 
Στο κολυµβητήριο κι όταν παίζει µε τα 
αγαπηµένα του παιχνίδια 

Κλαίει ή είναι ταραγµένος Όταν κάνει κρίσεις 
Ζαλισµένος Μετά από κρίσεις 

Νυσταγµένος 
Το πρωί µετά από κρίσεις, µετά το 
κολυµβητήριο, τη φυσιοθεραπεία, το 
µεσηµεριανό φαγητό 

Στερεοτυπική συµπεριφορά 
Όταν βαριέται ή όταν δεν απασχολείται µε 
κάτι 

Γκρινιάρικο  Όταν πεινάει κι όταν θέλει να πάει βόλτα 
Ήρεµο  Μετά το µπάνιο 

 

Μία ακόµη δραστηριότητα, την οποία έπρεπε να πραγµατοποιήσει ο 

φροντιστής, ήταν η παρατήρηση του παιδιού από τον φροντιστή, ο προσδιορισµός 

µίας παρατηρήσιµης συµπεριφοράς και η ανίχνευση του προηγηθέντος γεγονότος και 

της συνέπειας της συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα 

πραγµατοποιήθηκε πάνω στην βιντεοσκόπηση της διαδικασίας του φαγητού, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε µε την έναρξη του Αναλυτικού Προγράµµατος. Συνεπώς, όλες οι 

παρακάτω συµπεριφορές του παιδιού είναι απόρροια της συγκεκριµένης 

βιντεοσκοπηµένης παρατήρησης. Η µητέρα του ∆ηµήτρη, αφού πρώτα ενηµερώθηκε 

κατάλληλα για την συγκεκριµένη διαδικασία, κατάφερε να προσδιορίσει πέντε 

περιστάσεις, στις οποίες ήταν ξεκάθαρη η ακολουθία «προηγηθέν γεγονός-

συµπεριφορά-συνέπεια» (βλ. πίνακα 9). 

 
Πίνακας 9: Παρατηρήσεις των αντιδράσεων του παιδιού σε καθηµερινές δραστηριότητες 
 
 

Κατάσταση 
(τι συµβαίνει) 

Προηγηθέν γεγονός 
(τι γίνεται πριν τη 
συµπεριφορά του 

παιδιού;) 

Συµπεριφορά 
(τι κάνει το παιδί;) 

Συνέπεια 
(πώς αντιδρά ο 
φροντιστής στη 
συµπεριφορά του 

παιδιού;) 

 
Φαγητό 

«Πάµε να φάµε 
κρέπα;» 

Με κοιτάει και 
χαµογελάει 

Τον συνοδεύω στο 
τραπέζι 

Φαγητό Του είπα «κρέπα» Γελάει δυνατά 
Του είπα «καλό 

είναι;» 

 
Φαγητό 

 

«Πάει, τελείωσε η 
κρέπα» 

Άφησε το πιρούνι «Μπράβο» 
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Φαγητό 

 

Του είπα «Θέλεις 
νερό;» 

∆είχνει µε το χέρι του 
στον νεροχύτη 

Του έφερα νερό 

Φαγητό 
Του είπα «Να 

κατέβουµε από την 
καρέκλα;» 

Προσπαθεί να κατέβει 
από την καρέκλα 

Τον συνόδευσα στον 
καναπέ 

 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τον φροντιστή να προσδιοριστούν οι 

συµπεριφορές του παιδιού, µε τις οποίες το παιδί προσπαθεί να αποσπάσει την 

προσοχή της µητέρας του. Η µητέρα κατάφερε να προσδιορίσει επτά συµπεριφορές-

στρατηγικές προσέλκυσης της προσοχής, οι οποίες είναι οι παρακάτω (βλ. πίνακα 

10). 

 
Πίνακας 10: Στρατηγικές και Σκοποί του παιδιού σας, για να τραβήξει την προσοχή  

 
 

Περιγράψτε µια κατάσταση, κατά την 
οποία το παιδί προσπάθησε να 
τραβήξει την προσοχή σας 

Πώς τράβηξε την 
προσοχή σας; 

Τι πιστεύετε ότι 
προσπάθησε να σας 

πει; 

Ηµεροµηνία 
Παρατήρησης 

 
Τρώµε το µεσηµεριανό φαγητό 

(µακαρόνια) 
 

Ο ∆ηµήτρης γελάει και 

µε αγκαλιάζει 

«Μου αρέσει πολύ το 

φαγητό µαµά» 
6/10/2009 

Τρώµε το µεσηµεριανό φαγητό 
 
 

Ο ∆ηµήτρης γυρίζει το 

κεφάλι του προς τον 

νεροχύτη και βγάζει 

φωνούλες 

«Θέλω νερό» 7/10/2009 

Καθόµαστε στην καφετέρια. Ο ∆ηµήτρης 
είναι στο καρότσι του. 

 

Ο ∆ηµήτρης είναι 

ανήσυχος και µου 

πιάνει το χέρι 

«Θέλω να φύγω, 

βαρέθηκα» 
8/10/2009 

 
 

Καθόµαστε στο σαλόνι 
 

Ο ∆ηµήτρης µε βλέπει 

κι ανοίγει τα χέρια του 

«Θέλω να σε 

αγκαλιάσω 
9/10/2009 

Είµαστε στο αυτοκίνητο κι ετοιµαζόµαστε 
να κατεβούµε, για να πάµε στο σπίτι µας. 

 

Ο ∆ηµήτρης αρνείται να 

βγει από το αυτοκίνητο 

και κλαίει. 

«∆εν θέλω να πάω 

σπίτι» 
11/10/2009 

Ο ∆ηµήτρης είναι στο κρεβάτι του 
Χτυπάει παλαµάκια «Ξύπνησα!» 14/10/2009 
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Ο ∆ηµήτρης κάθεται στο χαλί της κουζίνας 
 

Βάζει το δάχτυλο στο 

στόµα του 
«Θέλω να φάω» 15/10/2009 

 

Στο τέλος της πρώτης ενότητας, δόθηκε στη µητέρα ένα φύλλο καταγραφής, 

ώστε να συνοψιστούν τα αποτελέσµατα και να δει η µητέρα τι έµαθε για το παιδί της 

(βλ. πίνακα 11) . 

 

Πίνακας 11: Σύνοψη ενότητας 1 
 
 

Κατανόηση των επικοινωνιακών νύξεων του παιδιού σας 

1. Το καθηµερινό µας πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

 

σχολείο, φαγητό, ύπνος, θεραπείες, βόλτα, παιχνίδι 

 

2. Η αγαπηµένη ώρα της ηµέρας του παιδιού µου είναι: 

 

Όταν βγαίνει βόλτα, όταν τρώει, όταν κολυµπάει 

 

3. Το παιδί µου επικοινωνεί µε τους παρακάτω τρόπους: 

 

Κλάµα, φωνές, γέλιο, χειρονοµίες 

 

4. Οι λόγοι, για τους οποίους το παιδί µου συνήθως επικοινωνεί είναι: 

 

Πείνα, δίψα, ανάγκη για βόλτα, ανάγκη για αγκαλιά, ανάγκη για παιχνίδι, αποσχόληση 

 

5. Το παιδί µου τραβάει την προσοχή µου µε τους εξής τρόπους: 

 

Κλάµα, φωνές, γέλιο, χειρονοµίες 

 

 

Συνοψίζοντας την πρώτη ενότητα, αξίζει να αναφερθεί ότι η µητέρα του 

παιδιού κατάφερε να προσδιορίσει εννέα προβλέψιµες δραστηριότητες, οι οποίες 

µπορούν να αποτελούν την καθηµερινή ρουτίνα του ∆ηµήτρη και επτά διαθέσεις του 

παιδιού (ζωηρός και ξύπνιος, κλαίει ή είναι ταραγµένος, ζαλισµένος, νυσταγµένος, 
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απασχοληµένος σε στερεοτυπική συµπεριφορά, γκρινιάρικος, ήρεµος). Τέλος, οι 

αντιδράσεις του παιδιού κατά τη διάρκεια της ρουτίνας του φαγητού και ο τρόπος 

προσέλκυσης της προσοχής έγιναν µέσω βλεµµατικής επαφής, σωµατικών κινήσεων, 

γέλιου. 

 

 

4.3 Ενότητα 2: Προσδιορισµός  των  προτιµήσεων  του  παιδιού  σας 
 

Η δεύτερη ενότητα εστιάζει την προσοχή του φροντιστή σε παρατηρήσεις του 

παιδιού, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στον προσδιορισµό των προτιµήσεων του 

ίδιου του παιδιού. Στη συγκεκριµένη ενότητα, πραγµατοποιήθηκαν δύο 

δραστηριότητες. Ο στόχος της πρώτης δραστηριότητας ήταν ο προσδιορισµός των 

ανθρώπων, αντικειµένων και δραστηριοτήτων που προτιµάει και απεχθάνεται ο 

∆ηµήτρης (βλ. πίνακα 12).  

 
 
Πίνακας 12: Οι προτιµήσεις του παιδιού σας 
 

 Του αρέσει 
πολύ Του αρέσει ∆εν του αρέσει ∆εν του αρέσει 

καθόλου 

Άνθρωποι      

Μπαµπάς √ 
   

Μαµά √ 
   

Αδερφή √ 
   

Γιαγιά √ 
   

Αδερφός √ 
   

Αντικείµενα     

Το πιάνο του √    

Ορθοστάτης   √  

Μακαρόνια √    



 89

Περιοδικά √    

∆ραστηριότητες 
    

Βόλτα √    

Φυσιοθεραπεία    √ 

Κολύµβηση √    

Μπάνιο   √  

 

Η δεύτερη δραστηριότητα απαιτούσε από τον φροντιστή να περιγράψει την 

αντίδραση του παιδιού στην παρουσίαση και την αποµάκρυνση οικείων και µη 

οικείων προσώπων, αντικειµένων και δραστηριοτήτων (βλ. πίνακα 13).  

 
Πίνακας 13: Αντιδράσεις του παιδιού σας σε Ανθρώπους, Αντικείµενα και  ∆ραστηριότητες 
Ν= Νέο πρόσωπο, αντικείµενο ή γεγονός  Ο= Οικείο πρόσωπο, αντικείµενο ή γεγονός  
 
 

Κατάσταση Τι παρουσιάσατε; Πως αντέδρασε το 
παιδί; Ν Ο 

 
Ζωηρός και ξύπνιος 

 

Ο αδερφός του µπήκε 
στο δωµάτιο 

Έβγαλε κραυγή χαράς  √ 

Κλαίει ή είναι 
ταραγµένος 

Το µουσικό παιχνίδι του Ήταν αδιάφορος  √ 

Ήρεµος 
 

Ακούει µουσική στην 
τηλεόραση 

Γυρίζει το κεφάλι και 
παρακολουθεί 
χορεύοντας και 

γελώντας 

√  

 
 

Στερεοτυπική 
συµπεριφορά 

 

Μια σακούλα µε 
τρόφιµα από το σούπερ-

µάρκετ 

Φώναξε από χαρά και 
πήγε να δει τι έχει µέσα 

 √ 

 
Γκρινιάρικο 

 
Μια κρέπα 

Σταµάτησε τη γκρίνια 
και την έφαγε µε χαρά 

 √ 

Νυσταγµένος 
 
 

Φωτεινός αγκαλίτσας 
Το πήρε και κοιµήθηκε 

αµέσως 
 √ 

Κατάσταση Τι αποµακρύνατε; Πως αντέδρασε το 
παιδί; Ν Ο 

 
Ζωηρός και ξύπνιος 

 

Το περιοδικό που 
ξεφύλλιζε 

Έβγαλε κραυγή θυµού  √ 
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Γκρινιάρικο 

 
 

Την φασολάδα που δεν 
του αρέσει 

Ζήτησε άλλο φαγητό 
δείχνοντας τον φούρνο 

 √ 

 
Απασχοληµένος 
στερεοτυπικά 

 

Την µαµά του Αδιαφόρησε  √ 

 
Ήρεµος 

 
 

Τα τορτελίνια 
Με κοίταξε µε απορία 

και φώναξε 
√  

Ζαλισµένος 
 
 

Το παιχνίδι του Αδιαφόρησε  √ 

 
Νυσταγµένος 

 
 

Φυσιοθεραπεία Ξύπνησε  √ 

 

Στο τέλος της δεύτερης ενότητας, δόθηκε στη µητέρα ένα φύλλο καταγραφής, 

ώστε να συνοψιστούν τα αποτελέσµατα και να δει η µητέρα τι έµαθε για το παιδί της 

(βλ. πίνακα 14). 

Πίνακας 14: Σύνοψη ενότητας 2 
 
 

Προσδιορισµός των προτιµήσεων του παιδιού σας 

1. Τα αγαπηµένα πράγµατα του παιδιού µου είναι: 

Άνθρωποι 

 

αδερφός 

 

Αντικείµενα 

 

Περιοδικό, κρέπα, φωτεινός αγκαλίτσας, τορτελίνια 

 

∆ραστηριότητες 

 

Να ακούει µουσική, να ψάχνει τα περιεχόµενα από σακούλες σούπερ-µάρκετ 

 

2. Το παιδί µου πραγµατικά αντιπαθεί αυτά: 

Άνθρωποι 
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Αντικείµενα 

 

φασολάδα 

 

∆ραστηριότητες 

 

φυσιοθεραπεία 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ∆ηµήτρης δείχνει ιδιαίτερες προτιµήσεις στα 

µέλη της οικογένειάς του, σε ορισµένα παιχνίδια και φαγητά, στις βόλτες και στο 

κολύµπι, ενώ δηλώνει την δυσαρέσκειά του για το µπάνιο, τον ορθοστάτη και την 

φυσιοθεραπεία. Αυτές οι προτιµήσεις και η δυσαρέσκειά του εκδηλώνονται µε 

κραυγές χαράς, σωµατικές κινήσεις, αδιαφορία. 

4.4 Ενότητα 3: Καθιέρωση  προβλέψιµων  ρουτινών 
 

Ο στόχος της τρίτης ενότητας του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI είναι η 

ανάπτυξη και η εφαρµογή νύξεων από τη µεριά του φροντιστή, ώστε να βοηθηθεί το 

παιδί στην πρόβλεψη δραστηριοτήτων ρουτίνας. Αρχικά, έγινε µία επεξήγηση των 

όρων «υπορουτίνες» (µικρές προβλέψιµες ακολουθίες µέσα σε µία καθηµερινή 

δραστηριότητα) και «προβλέψιµες νύξεις» (ενέργειες του φροντιστή που προβλέπουν 

ότι κάτι πρόκειται να συµβεί, ώστε να µπορέσει το παιδί να προβλέψει 

δραστηριότητες και γεγονότα) στον φροντιστή. Μετά τη συγκεκριµένη 

πληροφόρηση, έγινε η πραγµατοποίηση τριών δραστηριοτήτων. Η πρώτη 

δραστηριότητα ζητούσε από τον φροντιστή να προσδιορίσει τουλάχιστον πέντε 

καθηµερινές δραστηριότητες, οι οποίες µπορούν να ενσωµατωθούν στο καθηµερινό 

πρόγραµµα του παιδιού (βλ. πίνακα 15).  

 

Πίνακας 15: Προβλέψιµες Καθηµερινές ∆ραστηριότητες 

 

Τι συµβαίνει συνήθως πριν; 
Καθηµερινή 

δραστηριότητα 
Ώρα Τι συµβαίνει συνήθως µετά; 

Κοιµάται 
Πρωινό-Ετοιµασία για 

σχολείο 
8:00 Φεύγει για το σχολείο 

Επιστρέφει από το σχολείο Ορθοστάτης 1:00 Παίζει µε το αγαπηµένο του 
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παιχνίδι 

Παίζει µε το παιχνίδι του Μεσηµεριανό φαγητό 2:00 Χαλαρώνει 

Μεσηµεριανό φαγητό Ύπνος 3:00 Κάνει κρίσεις 

Κοιµάται Κολυµβητήριο 5:00 
Επιστρέφει µε το αυτοκίνητο 

στο Κιλκίς 

Επιστρέφει από το κολυµβητήριο Μπάνιο 8:00 Βάζει πιτζάµες 

Μπάνιο Βραδινό φαγητό 8:30 Χαλαρώνει 

Χαλαρώνει Ύπνος 9:30 Κρίσεις 

 

Η επόµενη δραστηριότητα ζητάει από τον φροντιστή να προσδιορίσει τις 

προβλεπόµενες αλληλοδιαδοχικές καταστάσεις µέσα από συγκεκριµένες 

δραστηριότητες ή ρουτίνες του παιδιού. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται µέσα από 

συζήτηση µεταξύ φροντιστή και ερευνητή συγκεκριµένες οπτικές, ακουστικές, 

απτικές, οσφρητικές ή κιναισθητικές νύξεις, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν, 

έτσι ώστε να βοηθήσουν το παιδί να προβλέψει οικείες γι’ αυτό δραστηριότητες και 

γεγονότα της καθηµερινής ζωής. Στη συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης, επιλέχθηκε 

να γίνει η εφαρµογή των νύξεων στη δραστηριότητα του φαγητού (βλ. πίνακα 16). 

 

 

Πίνακας 16:  Υπορουτίνες και νύξεις 

 
∆ραστηριότητα 

Φαγητό 

 

Υπορουτίνα 
Νύξεις που συνήθως 

χρησιµοποιώ 
Νέες νύξεις που προστίθενται 

Του ετοιµάζω το 
απογευµατινό 

Του µιλάω: «Τι θα φάει ο 
∆ηµήτρης σήµερα;» 

Οπτικό ερέθισµα: φωτογραφία φαγητού 

Τον σηκώνω από τον 
καναπέ 

«Πάµε να φάµε» 
Απτική νύξη: χαϊδεύω όλο το χέρι και λέω «δώσε µου 

το χέρι», ώστε να σηκωθεί µόνος 
Κάθεται στην καρέκλα «Σπρώξε την καρέκλα» Ακουστική νύξη: «Να τραβήξω καρέκλα;» 

Τσιµπάει το φαγητό Τον καθοδηγώ µε το χέρι 
Ακουστική νύξη: «Θέλεις κάτι;», ώστε να δώσει την 

εικόνα του φαγητού 

Του δίνω νερό - 
Ακουστική νύξη: «∆εν ξέρω τι θέλεις», ώστε να δώσει 

την εικόνα του νερού 
Σηκώνεται από την 

καρέκλα 
Τον παροτρύνω λέγοντας: 

«Σήκω µόνος σου» 
Ακουστική νύξη: «Τελείωσες;», ώστε το παιδί να 

σπρώξει το πιάτο ή να αφήσει το πιρούνι 

  
Ακουστική νύξη: «Σήκω», ώστε να σηκωθεί µόνος 

από την καρέκλα 
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Η τελευταία δραστηριότητα της τρίτης ενότητας περιλαµβάνει την καταγραφή 

της αποτελεσµατικότητας των νέων νύξεων (βλ. πίνακα 17).  

 

Πίνακας 17: Αποτελεσµατικότητα των Νέων Νύξεων 

 
Ηµεροµηνία Νύξη υπό δοκιµή Αποτελέσµατα 

19/11/2009 Οπτικό ερέθισµα: φωτογραφία µε µπανάνα Επιφώνηµα χαράς 

19/11/2009 
Απτική νύξη: χαϊδεύω όλο το χέρι και λέω 

«δώσε µου το χέρι», ώστε να σηκωθεί µόνος 
∆εν ανταποκρίθηκε 

19/11/2009 
Περιµένω να σηκωθεί και µετά ακουστική 

νύξη: «χέρι να σηκωθούµε» 

∆εν ανταποκρίθηκε, αλλά µετά την 

ακουστική νύξη προσπαθεί να σηκωθεί 

19/11/2009 
Πηγαίνω τον ∆ηµήτρη προς την καρέκλα και 

περιµένω να κάνει την κίνηση, για να κάτσει 

Προσπαθεί να σπρώξει την καρέκλα, για να 

κάτσει 

19/11/2009 
Ακουστική νύξη: «Θέλεις κάτι;», ώστε να 

δώσει την εικόνα του φαγητού 
∆ίνει την εικόνα 

19/11/2009 
Ακουστική νύξη: «∆εν ξέρω τι θέλεις», ώστε 

να δώσει την εικόνα του νερού 
∆ίνει την εικόνα 

19/11/2009 
Ακουστική νύξη: «Τελείωσες;», ώστε το παιδί 

να σπρώξει το πιάτο ή να αφήσει το πιρούνι 
Αφήνει το πιρούνι 

19/11/2009 

Περιµένω να σηκωθεί και µετά ακουστική 

νύξη: «Σήκω», ώστε να σηκωθεί µόνος από 

την καρέκλα 

∆εν ανταποκρίθηκε, αλλά µετά την 

ακουστική νύξη προσπαθεί να σηκωθεί 

 

 

Στο τέλος της τρίτης ενότητας, δόθηκε στη µητέρα ένα φύλλο καταγραφής, 

ώστε να συνοψιστούν τα αποτελέσµατα και να δει η µητέρα τι έµαθε για το παιδί της 

(βλ. πίνακα 18). 
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Πίνακας 18: Σύνοψη ενότητας 3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Συνοψίζοντας την τρίτη ενότητα, η µητέρα του ∆ηµήτρη κατάφερε να 

προσδιορίσει οκτώ προβλέψιµες καθηµερινές δραστηριότητες και έξι υπορουτίνες, οι 

οποίες εντάσσονται στη διαδικασία του φαγητού. Στη συνέχεια, προσδιορίστηκαν 

επτά νέες νύξεις για την δραστηριότητα φαγητού και ελέγχθηκε η 

αποτελεσµατικότητα αυτών, βάσει των αντιδράσεων του παιδιού (σε µερικές νύξεις ο 

∆ηµήτρης ανταποκρίθηκε σωστά, π.χ. έδωσε την εικόνα του φαγητού µε το άκουσµα 

της ακουστικής νύξης, σε άλλες νύξεις δεν ανταποκρίθηκε, π.χ. δεν σηκώθηκε από 

τον καναπέ µετά την απτική νύξη). 

 

 

Καθιέρωση Προβλέψιµων Ρουτινών 
 

Αυτές είναι οι προβλέψιµες δραστηριότητες στο καθηµερινό πρόγραµµα του παιδιού µου. 
 

Ώρα ∆ραστηριότητα 
8:00 Πρωινό/προετοιµασία για σχολείο 
1:00 Ορθοστάτης 
2:00 Μεσηµεριανό φαγητό 
3:00 Ύπνος 
5:00 Κολυµβητήριο 
8:00 Μπάνιο 
8:30 Βραδινό φαγητό 
9:00 ύπνος 
 
 
Αυτές είναι οι δραστηριότητες που περιλαµβάνουν σταθερές υπορουτίνες. 
 

∆ραστηριότητα Υπορουτίνες 
 
Ετοιµασία πρωινού 
Σήκωµα ∆ηµήτρη από καναπέ 
 
Κάθεται στην καρέκλα 
 
Τσιµπάει το φαγητό 
 
Πίνει νερό 
 

 
 
 

Φαγητό 

Σηκώνεται από καρέκλα 
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4.5 Ενότητα 4: Καθιέρωση  κοινωνικής  ανταλλαγής 
 

Η τέταρτη ενότητα έχει ως στόχο να διδάξει στον φροντιστή πώς µπορεί να 

χρησιµοποιήσει διάφορες στρατηγικές, ώστε να ενθαρρύνει το παιδί να απαιτήσει 

περισσότερα από µία δραστηριότητα και να επεκτείνει την ανταπόδοση µέσα σε µία 

δραστηριότητα. Μία στρατηγική, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

προώθηση απαίτησης περισσότερου φαγητού από τη µεριά του παιδιού, είναι η 

στρατηγική της διακοπής. Η συγκεκριµένη στρατηγική ενισχύεται από την πρώτη 

δραστηριότητα της τέταρτης ενότητας, όπου καταγράφονται από τον φροντιστή οι 

αντιδράσεις του παιδιού (βλ πίνακα 19). 

 
 
Πίνακας 19: Αίτηµα για περισσότερο: σχέδιο διακοπής 
 

Σχέδιο Αποτελέσµατα 

Αγαπηµένη 
δραστηριότητα 

Πώς θα γίνει η 
διακοπή της 

δραστηριότητας; 

Ηµεροµηνία Αντίδραση 
παιδιού 

Σχόλια 

26/11/2009 
Με κοιτάει 
µε απορία 

 
Φαγητό 

Του παίρνω το 
πηρούνι 

27/11/2009 
Ανοίγει το 
στόµα του 

 

26/11/2009 Με κοιτάει 

Του δείχνω 
πώς να 

τραβήξει την 
καρέκλα 

Φαγητό 
Τον πηγαίνω στο 

τραπέζι και 
περιµένω 

27/11/2009 
Σπρώχνει την 

καρέκλα 
Τον 

επιβραβεύω 
 

Η δεύτερη δραστηριότητα δίνει ώθηση στον φροντιστή να προσδιορίσει και 

να επεκτείνει κάθε ανταποδοτική ρουτίνα και να δηµιουργήσει νέα ανταποδοτικά 

παιχνίδια (βλ. πίνακα 20). Η δραστηριότητα δηµιουργίας παιχνιδιών κοινωνικής 

ανταλλαγής πραγµατοποιήθηκε από την ερευνήτρια.  

 
Πίνακας 20: ∆ηµιουργία  παιχνιδιών κοινωνικής ανταλλαγής 

 
 

Σχέδιο Αποτελέσµατα 

Αγαπηµένη 
δραστηριότητα 

Τι θα κάνετε Ηµεροµηνία Αντίδραση παιδιού 

Κούκου-τζα (µε 
µαξιλάρι) 

Κρύβω µε το µαξιλάρι το πρόσωπό µου και 
λέω «κούκου». Όταν λέω «τζα», τραβάω το 

29/11/2009 ∆είχνει το µαξιλάρι 
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µαξιλάρι και περιµένω. Μετά, επαναλαµβάνω 
το ίδιο. 

Κούκου-τζα (µέσα σε 
ένα παιδικό σπιτάκι) 

Κρύβοµαι µέσα στο σπιτάκι και λέω 
«κούκου». Όταν λέω «τζα», εµφανίζοµαι. 

Μετά, επαναλαµβάνω το ίδιο. 
2/12/2009 

Κάθε φορά που λέω 
«κούκου-τζα» και κάνω τις 
ανάλογες κινήσεις, γελάει 

δυνατά. 
 

Η τρίτη δραστηριότητα έχει ως στόχο την γενίκευση των παιχνιδιών που 

προωθούν την ανταπόδοση σε διαφορετικούς ανθρώπους και περιβάλλοντα, ώστε το 

παιδί να έχει τη δυνατότητα να γενικεύσει την έννοια της ανταπόδοσης σε άλλους 

(βλ. πίνακα 21). Η συγκεκριµένη δραστηριότητα πραγµατοποιήθηκε από τον 

δάσκαλο του σχολείου του ∆ηµήτρη σε έναν παιδότοπο. 

 
Πίνακας 21: Γενίκευση παιχνιδιών κοινωνικής ανταλλαγής 
 

Σχέδιο Αποτελέσµατα 

Παιχνίδι κοινωνικής 
ανταλλαγής 

Νέο άτοµο/ 
καινούριος τόπος 

Ηµεροµηνία Αντίδραση παιδιού 
 

Κούκου-τζα (µέσα σε ένα 
παιδικό σπιτάκι) 

Παναγιώτης 
(δάσκαλος) 

7/12/2009 
Η αντίδραση του παιδιού είναι ακριβώς η 

ίδια. Γελάει δυνατά. 
 

Στο τέλος της τέταρτης ενότητας, δόθηκε στη µητέρα ένα φύλλο καταγραφής, 

ώστε να συνοψιστούν τα αποτελέσµατα και να δει η µητέρα τι έµαθε για το παιδί της 

(βλ. πίνακα 22). 

 

Πίνακας 22: Σύνοψη ενότητας 4 
 

Ρουτίνες κοινωνικής ανταλλαγής που ευχαριστούν το παιδί 

1 Κουκου-τζα 

2 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ∆ηµήτρης είναι σε θέση να ζητήσει περισσότερο 

φαγητό µέσω της βλεµµατικής επαφής και των σωµατικών κινήσεων. Επίσης, µπορεί 

να συµµετέχει σε παιχνίδια κοινωνικής ανταλλαγής και να κάνει γενίκευση αυτών µε 

νέα πρόσωπα και σε νέα περιβάλλοντα (π.χ. κούκου-τζα).  

 

4.6 Ενότητα 5: Ενθάρρυνση  της  έναρξης  για  επικοινωνία 
 

Η πέµπτη και τελευταία ενότητα του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI δίνει 

τη δυνατότητα στον φροντιστή του παιδιού να διδαχθεί κάποιες στρατηγικές, οι 

οποίες µπορούν να προωθήσουν την αύξηση της έναρξης για επικοινωνία από τη 

µεριά του παιδιού. Οι συγκεκριµένες στρατηγικές προωθούνται µέσω των 

δραστηριοτήτων της ενότητας. Η πρώτη δραστηριότητα χρησιµοποιεί µία 

στρατηγική, η οποία αναφέρεται στην απόρριψη ενός ανεπιθύµητου αντικειµένου ή 

δραστηριότητας από το παιδί (βλ. πίνακα 23).  

 
Πίνακας 23: Απόρριψη ενός ανεπιθύµητου αντικειµένου ή µιας δραστηριότητας 
 

Ανεπιθύµητη δραστηριότητα Πώς αναµένετε το παιδί σας να 
εκφράσει επικοινωνιακά αυτή του τη 

δυσαρέσκεια; 

Με ποιον τρόπο θα 
ανταποκριθείτε; 

Ηµ/νια 

Να ανέβει στον ορθοστάτη Κλαίει και λυγίζει τα πόδια του 
Τον δελεάζω µε το 

αγαπηµένο του παιχνίδι 
13/12/2009 

Να τον κάνω µπάνιο και 
κυρίως, να του λούσω το 

κεφάλι 
Κουνιέται και κάνει σαν να πνίγεται ∆εν το έχω βρει ακόµη 14/12/2009 

 

Η επόµενη δραστηριότητα χρησιµοποιεί την στρατηγική της καθυστέρησης 

ενός προβλεπόµενου γεγονότος, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό της επικοινωνιακής 

έναρξης του παιδιού. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα περιλαµβάνει τη διαδικασία 

σίτισης, καθώς η συγκεκριµένη διαδικασία ακολουθεί συγκεκριµένο πρόγραµµα 

βηµάτων, τα οποία είναι πλέον προβλέψιµα από το παιδί (βλ. πίνακα 24). 

 
Πίνακας 24: Αυξάνοντας την έναρξη 
 

Σχέδιο Αποτελέσµατα 

Προτεινόµενη 
δραστηριότητα 

Συνήθης σειρά 
νύξεων 

Τόπος ή τρόπος 
καθυστέρησης 

Ηµ/νια Αντίδραση 
παιδιού 

Φαγητό Χαϊδεύω το χέρι Περιµένω λίγο 14/12/2009 
Κάνει την 
κίνηση να 
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σηκωθεί 

Φαγητό 
Πηγαίνω το παιδί 
στην καρέκλα 

Περιµένω 15/12/2009 
Τραβάει την 
καρέκλα 

Φαγητό 
Περιµένω το παιδί 
να σηκωθεί από 
την καρέκλα 

Καθυστερώ 15/12/2009 
Σηκώνεται από 
την καρέκλα 

 

Η τρίτη και τελευταία δραστηριότητα έχει ως στόχο να µάθει ο φροντιστής 

τον τρόπο, µε τον οποίο µπορεί να ενθαρρυνθεί το παιδί να ξεκινήσει σκόπιµα την 

επικοινωνία και να λαµβάνει την προσοχή του φροντιστή (βλ. πίνακα 25).  

 
Πίνακας 25: Έναρξη προσοχής 
 

Σχέδιο Αποτελέσµατα 

Ποια δραστηριότητα και  
πώς θα καθυστερήσει 

Τι θα κάνετε, κατά 
την 

καθυστέρηση 
έναρξης; 

Ηµ/νια Αντίδραση παιδιού 

15/12/2009 Με κοιτάει και περιµένει 
∆ιακοπή διαδικασίας ταΐσµατος-σταµατώ 

για πέντε λεπτά 
Περιµένω να δω τι θα 

γίνει 
16/12/2009 

Παίρνει το πιρούνι µόνος του 
και προσπαθεί 

 

Στο τέλος της πέµπτης ενότητας, δόθηκε στη µητέρα ένα φύλλο καταγραφής, 

ώστε να συνοψιστούν τα αποτελέσµατα και να δει η µητέρα τι έµαθε για το παιδί της 

(βλ. πίνακα 26). 

 

Πίνακας 26: Σύνοψη ενότητας 5 
 

Τρόποι µε τους οποίους το παιδί κάνει έναρξη επικοινωνίας 

1 Κλάµα 

2 Κινητικές αντιδράσεις 
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3 Βλεµµατική επαφή 

 

Η πέµπτη και τελευταία ενότητα του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI µας 

δίνει πληροφορίες σε σχέση µε τον τρόπο απόρριψης µίας ανεπιθύµητης 

δραστηριότητας. Αυτό γίνεται εφικτό µέσω του κλάµατος και των σωµατικών 

κινήσεων. Τέλος, η επικοινωνιακή έναρξη του παιδιού πραγµατοποιείται µέσω της 

βλεµµατικής επαφής και των σωµατικών κινήσεων.  

 

4.7 Παρουσίαση καταγραφής βιντεοσκοπήσεων 
 

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα PLAI συνοδεύεται και από µία σειρά 

βιντεοσκοπήσεων, για τις οποίες δόθηκε άδεια από τους γονείς του ∆ηµήτρη. Μετά 

από συζήτηση, αποφασίστηκε οι βιντεοσκοπήσεις να είναι σχετικές µε τη διαδικασία 

της σίτισης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έγινε µία αρχική βιντεοσκόπηση στην 

αρχή της ενότητας 1, ώστε να περιγραφούν οι νύξεις, έτσι όπως ακριβώς 

χρησιµοποιούνται από τη µητέρα. Στη συνέχεια, ακολούθησαν  και άλλες τρεις 

δεκάλεπτες βιντεοσκοπήσεις µετά τη συµπλήρωση των ενοτήτων 2 και 5. Αυτές οι 

βιντεοσκοπήσεις περιλαµβάνουν την εφαρµογή των νέων νύξεων, κατά τη διάρκεια 

του φαγητού, όπως αυτές ορίστηκαν µέσα από τη συνεργασία φροντιστή-ερευνητών. 

Οι νέες νύξεις είναι οι εξής: 

• Οπτική νύξη � φωτογραφία φαγητού και νερού 

• Απτική νύξη � χαϊδεύω όλο το χέρι και ακουστική νύξη � λέω: «∆ώσε µου 

το χέρι-χέρι». Περιµένω το παιδί να σηκωθεί µόνο του (εάν δεν κάνει την 

κίνηση ακουστική νύξη � λέω: «χέρι να σηκωθούµε» και τον βοηθάω να 

κάνει την κίνηση) 

• Πηγαίνει το παιδί προς την καρέκλα και περιµένω να κάνει µόνο του την 

κίνηση, ώστε να κάτσει (εάν δεν κάνει την κίνηση ακουστική νύξη � λέω: 

«να τραβήξω καρέκλα;») 
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• Περιµένω να δώσει το παιδί την εικόνα του φαγητού (εάν δεν τη δώσει 

ακουστική νύξη � λέω: «θέλεις κάτι;» και το παροτρύνουµε να δώσει την 

εικόνα) 

• Εάν το παιδί θελήσει νερό, περιµένω να µου δώσει την εικόνα του νερού (εάν 

δεν τη δώσει ακουστική νύξη � λέω: «δεν ξέρω τι θέλεις»)  

• Όταν τελειώσει το φαγητό, ακουστική νύξη � λέω: «τελείωσες;» και 

περιµένω από το παιδί να σπρώξει µόνο του το πιάτο ή να αφήσει κάτω το 

πιρούνι (εάν δεν το κάνει, το βοηθάω να το σπρώξει) 

• Περιµένω από το παιδί να κάνει την κίνηση, ώστε να σηκωθεί από την 

καρέκλα (εάν δεν την κάνει ακουστική νύξη � λέω: «σήκω») 

Όπως διαφαίνεται από τις παραπάνω νύξεις, βασικό συστατικό των νέων 

αυτών ενεργειών είναι η υποµονή του φροντιστή να περιµένει (στρατηγική time 

delay), κάτι το οποίο προωθεί την ενθάρρυνση έναρξης επικοινωνιακών 

συµπεριφορών του παιδιού. 

Παρακάτω, ακολουθεί µία περιγραφική ανάλυση όλων των 

βιντεοσκοπηµένων παρατηρήσεων, ώστε να παρουσιαστούν οι τυχόν αλλαγές που 

έλαβαν χώρα στις ενέργειες της µητέρας και του παιδιού µετά τη χρήση των νέων 

νύξεων. Η περιγραφική ανάλυση, η οποία ακολουθεί παρακάτω, δίνει έµφαση στις 

ενέργειες, οι οποίες έλαβαν χώρα στα εξής σηµεία της διαδικασίας της σίτισης: 

• Τρόπος προειδοποίησης έναρξης διαδικασίας φαγητού-Αντίδραση 

παιδιού 

• Τρόπος σηκώµατος παιδιού από τον καναπέ-Αντίδραση παιδιού 

• Τρόπος καθίσµατος παιδιού στην καρέκλα-Αντίδραση παιδιού 

• Τρόπος ενθάρρυνσης αίτησης φαγητού από το παιδί-Αντίδραση 

παιδιού 

• Τρόπος ενθάρρυνσης αίτησης νερού από το παιδί-Αντίδραση παιδιού 

• Τρόπος δήλωσης λήξης διαδικασίας φαγητού-Αντίδραση παιδιού 

• Τρόπος σηκώµατος παιδιού από την καρέκλα-Αντίδραση παιδιού 

1η βιντεοσκόπηση 
 

Η πρώτη βιντεοσκόπηση πραγµατοποιήθηκε στις 4/10/2009 και η διαδικασία 

της σίτισης διήρκησε 19’34”. Η µητέρα προειδοποίησε την έναρξη της διαδικασίας 

φαγητού µε ακουστική νύξη: «Θα πάµε να φάµε, θα πάµε να φάµε κρέπα». Το παιδί 
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ακούγοντας τη συγκεκριµένη οδηγία κάνει την κίνηση, ώστε να σηκωθεί από τον 

καναπέ και η µαµά τον βοηθάει. Για να καθίσει ο ∆ηµήτρης στην καρέκλα, η µητέρα 

χρησιµοποιεί πάλι ακουστική νύξη: «Έλα να κάτσουµε στην καρέκλα, να κάτσουµε 

στην καρέκλα». Αυτή η ακουστική νύξη συνοδεύεται από µία αντικειµενική νύξη, 

καθώς η µητέρα δείχνει την καρέκλα και την τραβάει, ώστε να καθίσει το παιδί. ∆εν 

δίνεται κάποια πρωτοβουλία στο παιδί να ζητήσει το φαγητό, καθώς το φαγητό 

βρίσκεται µπροστά του. Η λήξη της διαδικασίας φαγητού υποδηλώνεται, επίσης, µε 

µία ακουστική νύξη: «Πάει ∆ηµήτρη, τέλειωσε, τέλειωσε ∆ηµήτρη, τέλειωσε». Στη 

συγκεκριµένη οδηγία ο ∆ηµήτρης αφήνει κάτω το πιρούνι. Στη συνέχεια, η µητέρα 

ρωτάει τον ∆ηµήτρη: «Θέλεις κάτι άλλο; Τι άλλο θες; Θες νερό; Νερό, θα σου φέρω 

νεράκι». Τέλος, δίνεται η εξής ακουστική νύξη: «Να κατέβουµε τώρα; Κατέβα µόνος 

σου» και ο ∆ηµήτρης ανταποκρίνεται, καθώς κάνει την κίνηση να κατέβει.  

2η  βιντεοσκόπηση 
 

Η δεύτερη βιντεοσκόπηση πραγµατοποιήθηκε στις 25/10/2009 και η 

διαδικασία της σίτισης διήρκησε 10’. Η µητέρα προειδοποίησε την έναρξη της 

διαδικασίας φαγητού µε ακουστική νύξη: «Πάµε να φάµε µπανάνα; Πάµε». 

Ταυτόχρονα µε την συγκεκριµένη οδηγία, η µητέρα κρατάει το χέρι του ∆ηµήτρη και 

τον σηκώνει από τον καναπέ. Για να καθίσει ο ∆ηµήτρης στην καρέκλα, η µητέρα την 

τραβάει και χρησιµοποιεί πάλι ακουστική νύξη: «Έλα, κάτσε». Και σε αυτή τη 

βιντεοσκόπηση δεν δίνεται κάποια πρωτοβουλία στο παιδί να ζητήσει το φαγητό, 

καθώς το φαγητό βρίσκεται µπροστά του. Όταν διακόπτει ο ∆ηµήτρης από µόνος του 

τη διαδικασία, η µητέρα ρωτάει: «Τι θέλεις; Θέλεις νερό;» και ο ∆ηµήτρης δείχνει 

τον νεροχύτη. Η λήξη της διαδικασίας φαγητού υποδηλώνεται, επίσης, µε µία 

ακουστική νύξη: «∆ηµήτρη, τέλειωσε, τέλειωσε, πάει». Στη συγκεκριµένη οδηγία ο 

∆ηµήτρης αφήνει κάτω το πιρούνι. Τέλος, δίνεται η εξής ακουστική νύξη: «Άντε, 

πάµε τώρα. Πάµε; Κατέβα µόνος σου» και ο ∆ηµήτρης ανταποκρίνεται, καθώς κάνει 

την κίνηση να κατέβει.  

3η βιντεοσκόπηση 
 

Η τρίτη βιντεοσκόπηση πραγµατοποιήθηκε στη 1/11/2009 και η διαδικασία 

της σίτισης διήρκησε 10’56”. Η µητέρα προειδοποίησε την έναρξη της διαδικασίας 

φαγητού µε ακουστική νύξη: «Μ, µ γλυκό». Ο ∆ηµήτρης είναι ήδη όρθιος και 

παρακολουθεί την προετοιµασία του φαγητού. Η µητέρα χρησιµοποιεί ακόµη µία 
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ακουστική νύξη: «Έλα, πάµε να φάµε. Πάµε στο τραπέζι» και τον καθοδηγεί. Για να 

καθίσει ο ∆ηµήτρης στην καρέκλα, η µητέρα την τραβάει. Και σε αυτή τη 

βιντεοσκόπηση δεν δίνεται κάποια πρωτοβουλία στο παιδί να ζητήσει το φαγητό και 

το νερό, καθώς και τα δύο βρίσκονται µπροστά του. Ο ∆ηµήτρης διακόπτει από 

µόνος του τη διαδικασία, κοιτάει το νερό και βγάζει κραυγή. Η µητέρα ρωτάει: 

«Νερό;» και του το δίνει. Η λήξη της διαδικασίας φαγητού υποδηλώνεται, επίσης, µε 

µία ακουστική νύξη: «Πάει, τέλειωσε ∆ηµήτρη, τέλειωσε, πάει». Στη συγκεκριµένη 

οδηγία ο ∆ηµήτρης αφήνει κάτω το πιρούνι. Τέλος, δίνεται η εξής ακουστική νύξη: 

«Να φύγουµε; Άντε, κατέβα τώρα µόνος σου, κατέβα» και ο ∆ηµήτρης 

ανταποκρίνεται, καθώς κάνει την κίνηση να κατέβει.  

4η βιντεοσκόπηση 
 

Η τέταρτη βιντεοσκόπηση πραγµατοποιήθηκε στις 22/11/2009 και η 

διαδικασία της σίτισης διήρκησε 9’. Από τη συγκεκριµένη βιντεοσκόπηση κι έπειτα, 

χρησιµοποιούνται οι νέες νύξεις, έτσι όπως ακριβώς διαµορφώθηκαν από τη 

συνεργασία φροντιστή-ερευνητών. Η µητέρα προειδοποίησε την έναρξη της 

διαδικασίας φαγητού µε οπτική νύξη (φωτογραφία µπανάνας) συνοδευόµενη από 

ακουστική νύξη: «∆ηµήτρη, κοίτα τι θα φάµε, µπανάνα. Πάµε να φάµε µπανάνα;». 

Στη συνέχεια, ακολουθεί µία απτική νύξη (χαϊδεύει το χέρι του ∆ηµήτρη), ώστε να 

σηκωθεί από τον καναπέ. Ο ∆ηµήτρης ανταποκρίνεται στο συγκεκριµένο ερέθισµα. 

Μόλις πλησιάζουν στην καρέκλα, η µητέρα περιµένει και ο ∆ηµήτρης τραβάει µόνος 

του την καρέκλα. Η συγκεκριµένη βιντεοσκόπηση δίνει τη δυνατότητα πρωτοβουλίας 

στον ∆ηµήτρη να ζητήσει το φαγητό, καθώς ο ίδιος δίνει την εικόνα της µπανάνας. 

Μόλις τελειώνει το φαγητό, ο ∆ηµήτρης αφήνει το πιρούνι και η µαµά λέει: 

«Τελείωσε». Στη συνέχεια, χρησιµοποιεί η µητέρα την ακουστική νύξη: «Θέλεις κάτι 

άλλο;» και ο ∆ηµήτρης δίνει την εικόνα του νερού. Τέλος, χρησιµοποιείται η 

ακουστική νύξη: «Τέλειωσες; Σήκω τώρα ∆ηµήτρη, σήκω, σήκω µόνος σου» και η 

µαµά βοηθάει τον ∆ηµήτρη να κατέβει. 

5η  βιντεοσκόπηση 
 

Η πέµπτη βιντεοσκόπηση πραγµατοποιήθηκε στις 20/12/2009 και η 

διαδικασία της σίτισης διήρκησε 11’55”. Η µητέρα προειδοποίησε την έναρξη της 

διαδικασίας φαγητού µε οπτική νύξη (φωτογραφία µπανάνας) συνοδευόµενη από 

ακουστική νύξη: «∆ηµήτρη, τι θα φάµε; Μπανάνα.». Στη συνέχεια, ακολουθεί µία 



 103

απτική νύξη (χαϊδεύει το χέρι του ∆ηµήτρη), ώστε να σηκωθεί από τον καναπέ. Ο 

∆ηµήτρης ανταποκρίνεται στο συγκεκριµένο ερέθισµα. Μόλις πλησιάζουν στην 

καρέκλα, η µητέρα περιµένει και ο ∆ηµήτρης τραβάει µόνος του την καρέκλα. Η 

συγκεκριµένη βιντεοσκόπηση δίνει τη δυνατότητα πρωτοβουλίας στον ∆ηµήτρη να 

ζητήσει το φαγητό, καθώς η µητέρα χρησιµοποιεί την ακουστική νύξη: «Τι θέλεις 

∆ηµήτρη;» και ο ίδιος δίνει την εικόνα της µπανάνας. Ο ∆ηµήτρης διακόπτει τη 

διαδικασία του φαγητού. Η µητέρα χρησιµοποιεί την ακουστική νύξη: «Τι θέλεις;» 

και ο ∆ηµήτρης δίνει την εικόνα του νερού. Μόλις τελειώνει µε το νερό, ξαναδίνει 

την εικόνα της µπανάνας και συνεχίζει το φαγητό του. Μόλις τελειώνει το φαγητό, ο 

∆ηµήτρης αφήνει το πιρούνι και η µαµά χρησιµοποιεί την ακουστική νύξη: 

«Τελείωσε; ∆ε θες άλλο;». Τέλος, ο ∆ηµήτρης κάνει την κίνηση να κατέβει µόνος του 

από την καρέκλα. 

6η  βιντεοσκόπηση 
 

Η έκτη βιντεοσκόπηση πραγµατοποιήθηκε στις 21/12/2009 και η διαδικασία 

της σίτισης διήρκησε 10’. Η µητέρα προειδοποίησε την έναρξη της διαδικασίας 

φαγητού µε οπτική νύξη (φωτογραφία µπανάνας) συνοδευόµενη από ακουστική νύξη: 

«Τι θα φάµε ∆ηµήτρη; Μπανάνα, µπανάνα.». Στη συνέχεια, ακολουθεί µία απτική 

νύξη (χαϊδεύει το χέρι του ∆ηµήτρη), ώστε να σηκωθεί από τον καναπέ. Ο ∆ηµήτρης 

ανταποκρίνεται στο συγκεκριµένο ερέθισµα. Μόλις πλησιάζουν στην καρέκλα, ο 

∆ηµήτρης την τραβάει µόνος του. Η συγκεκριµένη βιντεοσκόπηση δίνει τη 

δυνατότητα πρωτοβουλίας στον ∆ηµήτρη να ζητήσει το φαγητό, καθώς η µητέρα 

χρησιµοποιεί την ακουστική νύξη: «Τι θέλεις ∆ηµήτρη;» και ο ίδιος δίνει την εικόνα 

της µπανάνας. Ο ∆ηµήτρης διακόπτει τη διαδικασία του φαγητού αφήνοντας το 

πιρούνι κάτω και η µητέρα χρησιµοποιεί την ακουστική νύξη: «Τι θέλεις; Θέλεις 

κάτι;». Ο ∆ηµήτρης ξαναδίνει την εικόνα της µπανάνας και συνεχίζει το φαγητό. 

Μόλις τελειώνει το φαγητό, ο ∆ηµήτρης αφήνει το πιρούνι, σπρώχνει το πιάτο και η 

µαµά χρησιµοποιεί την ακουστική νύξη: «Πάει, τελείωσε. Θέλεις κάτι; Τι θέλεις 

∆ηµήτρη;» και ο ∆ηµήτρης δίνει την εικόνα του νερού. Τέλος, ο ∆ηµήτρης κάνει την 

κίνηση να κατέβει µόνος του από την καρέκλα και η µητέρα λέει: «Τελείωσες 

∆ηµήτρη;». 
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7η  βιντεοσκόπηση 
 

Η έβδοµη και τελευταία βιντεοσκόπηση πραγµατοποιήθηκε στις 22/12/2009 

και η διαδικασία της σίτισης διήρκησε 8’45”. Η µητέρα προειδοποίησε την έναρξη 

της διαδικασίας φαγητού µε οπτική νύξη (φωτογραφία µπανάνας) συνοδευόµενη από 

ακουστική νύξη: «∆ηµήτρη, τι θα φάµε; Μπανάνα». Στη συνέχεια, ακολουθεί µία 

απτική νύξη (χαϊδεύει το χέρι του ∆ηµήτρη), ώστε να σηκωθεί από τον καναπέ. Η 

συγκεκριµένη νύξη χρησιµοποιείται δύο φορές, διότι το παιδί δεν ανταποκρίνεται 

αµέσως. Μετά από λίγη ώρα, ο ∆ηµήτρης κάνει την κίνηση να σηκωθεί, µε λίγη 

ώθηση κι από τη µητέρα. Μόλις πλησιάζουν στην καρέκλα, ο ∆ηµήτρης την τραβάει 

µόνος του. Η συγκεκριµένη βιντεοσκόπηση δίνει τη δυνατότητα πρωτοβουλίας στον 

∆ηµήτρη να ζητήσει το φαγητό, καθώς η µητέρα χρησιµοποιεί την ακουστική νύξη: 

«Τι θέλεις ∆ηµήτρη;» και ο ίδιος δίνει την εικόνα της µπανάνας. Μόλις τελειώνει το 

φαγητό, ο ∆ηµήτρης αφήνει το πιρούνι, η µαµά χρησιµοποιεί την ακουστική νύξη: 

«Τελείωσες ∆ηµήτρη; Θέλεις κάτι; Τι θέλεις; Τι θέλεις ∆ηµήτρη;» και ο ∆ηµήτρης 

δίνει την εικόνα του νερού. Τέλος, χρησιµοποιείται η ακουστική νύξη: «Τέλειωσε 

∆ηµήτρη. ∆εν έχει άλλο φαί. Τέλειωσε, πάει. Άντε» και ο ∆ηµήτρης κάνει την κίνηση 

να σηκωθεί. 

4.7.1 Σύνοψη βιντεοσκοπήσεων 
 

Μετά από την περιγραφική ανάλυση των βιντεοσκοπήσεων, µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί η παρουσίαση κάποιων συµπερασµάτων. Η πρώτη, δεύτερη και 

τρίτη βιντεοσκόπηση πραγµατοποιήθηκαν πριν την ένταξη των νέων νύξεων στη 

διαδικασία του φαγητού. Σε γενικές γραµµές, µπορεί να ειπωθεί ότι η µητέρα δεν 

δίνει αρκετές ευκαιρίες για την ενθάρρυνση της επικοινωνιακής έναρξης του παιδιού. 

Πιο συγκεκριµένα, η µητέρα τις περισσότερες φορές τραβάει η ίδια την καρέκλα, 

ώστε να καθίσει ο ∆ηµήτρης. ∆εν του δίνεται η ευκαιρία να το κάνει µόνος του. 

Επίσης, και στις τρεις βιντεοσκοπήσεις παρατηρείται ότι το φαγητό και το νερό 

βρίσκονται πάντα πάνω στο τραπέζι, µπροστά στο παιδί. Με αυτό τον τρόπο, δεν 

δίνεται η ευκαιρία στον ∆ηµήτρη να τα ζητήσει µόνος του. Ακόµη, παρατηρείται το 

γεγονός ότι η ίδια η µητέρα δηλώνει τη λήξη της διαδικασίας φαγητού και µετά το 

παιδί αφήνει το πιρούνι. ∆εν του δίνεται η δυνατότητα να το συνειδητοποιήσει µόνος 

του. Τέλος, για να κατέβει το παιδί από την καρέκλα, είναι απαραίτητη η ακουστική 

νύξη της µητέρας: «Κατέβα µόνος σου». Με βάση τα παραπάνω, ο ∆ηµήτρης 
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εξαρτάται άµεσα από την παρουσία και καθοδήγηση της µητέρας. Επίσης, γίνεται 

αντιληπτή η χρήση µόνο ακουστικών νύξεων. Η συγκεκριµένη διαδικασία, όµως, 

εµπεριέχει το θετικό στοιχείο της ρουτίνας. Κάθε φορά πραγµατοποιούνται οι ίδιες 

σχεδόν κινήσεις από τη µεριά της µητέρας. Με αυτόν τον τρόπο, ο ∆ηµήτρης είναι 

συνηθισµένος στην ιδέα της ρουτίνας γεγονός, το οποίο καθιστά την ένταξη των νέων 

νύξεων ως εύκολη διαδικασία.  

Η τέταρτη, πέµπτη, έκτη κι έβδοµη βιντεοσκόπηση εµπεριέχουν τις νέες 

νύξεις, οι οποίες εντάχθηκαν µετά από συνεννόηση µεταξύ φροντιστή-ερευνητών. Με 

την ένταξη των νέων νύξεων είναι γεγονός ότι δίνονται αρκετές ευκαιρίες για την 

ενθάρρυνση της επικοινωνιακής έναρξης του παιδιού. Επίσης, η χρήση των 

συγκεκριµένων νύξεων βοηθάνε το παιδί να κατανοήσει τι θα ακολουθήσει. Με την 

προσθήκη της οπτικής νύξης, το παιδί γνωρίζει από την αρχή της διαδικασίας τι 

φαγητό θα φάει. Επίσης, µε τη χρήση της απτικής νύξης ο ∆ηµήτρης γνωρίζει ότι 

πρέπει να σηκωθεί από τον καναπέ. Ο ∆ηµήτρης ανταποκρίνεται στη συγκεκριµένη 

νύξη στις τρεις από τις τέσσερις βιντεοσκοπήσεις. Επιπροσθέτως, γίνεται χρήση της 

στρατηγικής της χρονοκαθυστέρησης, µε την οποία το παιδί ενθαρρύνεται να κάνει 

έναρξη επικοινωνίας. Η µητέρα, πλέον, δεν τραβάει την καρέκλα, απλά περιµένει να 

δει την αντίδραση του παιδιού. Έτσι, ο ∆ηµήτρης το κάνει µόνος του. Και στις 

τέσσερις βιντεοσκοπήσεις ο ∆ηµήτρης τα καταφέρνει µόνος του. Πλέον, το φαγητό 

και το νερό δεν βρίσκονται µπροστά στο παιδί κι έτσι, µπαίνει στη διαδικασία να τα 

ζητήσει µόνο του. Αυτό γίνεται εφικτό και στις τέσσερις βιντεοσκοπήσεις. Μία 

ακόµη αλλαγή αποτελεί το γεγονός ότι πρώτα ο ∆ηµήτρης αφήνει το πιρούνι κάτω, 

όταν τελειώνει το φαγητό και µετά η µητέρα δηλώνει τη λήξη της διαδικασίας. Τέλος, 

µε την υποδήλωση λήξης της διαδικασίας του φαγητού ο ∆ηµήτρης κάνει την κίνηση 

και στις τέσσερις βιντεοσκοπήσεις, ώστε να κατέβει από την καρέκλα. ∆ε χρειάζεται 

η ακουστική νύξη της µητέρας: «Κατέβα µόνος σου». 

 

Μέσα από την συµπλήρωση των φύλλων καταγραφής του Αναλυτικού 

Προγράµµατος PLAI, επιτεύχθηκε η συστηµατική παρατήρηση του παιδιού από τον 

φροντιστή του. Η συγκεκριµένη παρατήρηση συµπληρώθηκε κι ενισχύθηκε από τη 

χρήση της βιντεοσκόπησης. Οι βιντεοσκοπήσεις βοήθησαν στην πραγµατοποίηση 

µιας πιο λεπτοµερούς παρατήρησης των συµπεριφορών του παιδιού και στην 

επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων. Επίσης, η σηµαντικότητα των βιντεοσκοπήσεων 

διαφαίνεται και στο γεγονός ότι ο φροντιστής µπορεί να παρατηρήσει και τις δικές 
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του αντιδράσεις. Συµπερασµατικά, η χρήση των βιντεοσκοπήσεων είναι πολύ βασική, 

καθώς επιτεύχθηκε η καταγραφή της προόδου του παιδιού και της επιρροής του 

Αναλυτικού Προγράµµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
                     

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα PLAI εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις µέσα στο 

πλαίσιο καθηµερινών οικογενειακών ρουτινών. ∆ίνει έµφαση στις δεξιότητες που 

εµφανίζουν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης ο φροντιστής και το παιδί. Η 

παρέµβαση βασίζεται στις υπάρχουσες δυνάµεις παρά εστιάζει στα ελλείµµατα. Με 

αυτό τον τρόπο, υποστηρίζει τις ικανότητες του παιδιού και τις φυσικές προσπάθειες 

των φροντιστών (Chen et al, 2007).  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα, τα οποία προέκυψαν από την εφαρµογή του 

Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή του 

συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν επιτυχής. Υπήρξαν θετικά αποτελέσµατα ως προς 

τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ φροντιστή-παιδιού και ως προς την επικοινωνιακή 

συµπεριφορά του παιδιού. Μέσα από τη συµπλήρωση των φύλλων καταγραφής και 

από τις βιντεοσκοπήσεις παρατηρήθηκε η πρόοδος και η βελτίωση του παιδιού. Σε 

σχέση µε την αρχική περιγραφή του παιδιού, µπορούν να παρατηρηθούν κάποιες 

αλλαγές ως προς τους τοµείς της αυτονοµίας, της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. 

Στην αρχική περιγραφή αναφέρεται ότι ο ∆ηµήτρης δεν παρουσιάζει αυτονοµία ως 

προς τη διαδικασία του φαγητού. Μετά την εφαρµογή του Αναλυτικού 

Προγράµµατος παρατηρείται καλύτερη διαχείριση του σώµατος του ∆ηµήτρη 

(σηκώνεται µόνος από τον καναπέ) και αυτονοµία ως προς την τοποθέτηση του 

∆ηµήτρη στην καρέκλα (τραβάει την καρέκλα µόνος του και κάθεται µόνος του), το 

αίτηµά του για φαγητό και νερό (ζητάει το φαγητό και το νερό µε δική του 

πρωτοβουλία) και την υποδήλωση λήξης της διαδικασίας του φαγητού (αφήνει το 

πιρούνι κάτω). Όσον αφορά στον τοµέα της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, αν κι 

ο ∆ηµήτρης βρισκόταν στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσής του στο σύστηµα 

επικοινωνίας PECS, δεν το χρησιµοποιεί, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σίτισης. 

Μετά, όµως, την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος, ο ∆ηµήτρης κάνει χρήση 

και γνωρίζει πότε να κάνει χρήση εικόνων, ώστε να δηλώσει την επιθυµία του για 

φαγητό και νερό. 

Μετά την ολοκλήρωση του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI, 

πραγµατοποιήθηκε µία τελική συνέντευξη µε τον φροντιστή του παιδιού, η οποία 

αποτελούνταν από δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Σκοπός της συγκεκριµένης 
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συνέντευξης ήταν η παρουσίαση των αντιλήψεων του φροντιστή σε σχέση µε τα 

οφέλη του Αναλυτικού Προγράµµατος. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης ήταν οι εξής: 

• Πώς η εµπειρία σας µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα άλλαξε τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης µε το παιδί σας; 

• Ποιες αλλαγές παρατηρήσατε στο παιδί σας, µετά από τη συµµετοχή 

του στο Αναλυτικό Πρόγραµµα; 

Όσον αφορά στην πρώτη ερώτηση, η µητέρα του ∆ηµήτρη απάντησε ότι η 

εµπειρία της µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα PLAI της έµαθε να περιµένει περισσότερο, 

κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε το παιδί. Επίσης, θεωρεί ότι βελτιώθηκε η 

επικοινωνία µεταξύ αυτής και του παιδιού και πλέον, διαπιστώνει ότι η διαδικασία 

του φαγητού έχει γίνει πιο εύκολη. Όσον αφορά στη δεύτερη ερώτηση, αναφέρεται 

από τη µητέρα του παιδιού ότι έχουν παρατηρηθεί κάποιες αλλαγές στο ίδιο το παιδί, 

µετά από τη συµµετοχή του στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Μερικές από αυτές τις 

αλλαγές αποτελεί το γεγονός ότι ο ∆ηµήτρης γνωρίζει πλέον τη σειρά των βηµάτων 

κι έχει οργανώσει καλύτερα τη διαδικασία του φαγητού. Επίσης, έχει παρατηρηθεί το 

γεγονός ότι ο ∆ηµήτρης έχει ανεξαρτητοποιηθεί πιο πολύ και η διαδικασία φαγητού 

έχει γίνει χρονικά πιο σύντοµη και πιο ευχάριστη, καθώς δεν υπάρχει γκρίνια από το 

ίδιο το παιδί. 

Προκειµένου να µελετηθεί η ευχρηστία του Αναλυτικού Προγράµµατος 

PLAI, χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο ευχρηστίας, το οποίο συµπληρώθηκε 

από τον φροντιστή και τον ερευνητή. Πιο συγκεκριµένα, τον παρόν ερωτηµατολόγιο 

εκτιµά την χρησιµότητα, την ευκολία χρήσης, την ευκολία εκµάθησης και τον βαθµό 

ικανοποίησης. Οι απόψεις του φροντιστή και του ερευνητή ταυτίζονταν στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Σε γενικές γραµµές, ως προς τη χρησιµότητα του 

Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI, αναφέρεται από τον φροντιστή και τον ερευνητή 

ότι το Αναλυτικό Πρόγραµµα βοήθησε πολύ, ώστε να είναι πιο αποτελεσµατικοί και 

πιο αποδοτικοί, έκανε την επίτευξη των στόχων πιο εύκολη και είναι επαρκές για τον 

σκοπό που δηµιουργήθηκε. Όσον αφορά στην ευκολία χρήσης του, το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα είναι πολύ εύκολο, απλό, ευέλικτο και απρόσκοπτο ως προς τη χρήση 

του. Επίσης, παρατηρήθηκαν λίγες ασάφειες κατά τη χρήση του. Η ευκολία 

εκµάθησης του Αναλυτικού Προγράµµατος είναι µεγάλη, καθώς η ικανότητα χρήσης 

του είναι εύκολη και µπορεί να παραµείνει στη µνήµη, ώστε να ξαναχρησιµοποιηθεί. 

Τέλος, παρατηρήθηκε µεγάλος βαθµός ικανοποίησης από αυτό. Είναι ευχάριστη η 
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χρήση του και µπορεί να προταθεί χωρίς ενδοιασµό σε γονείς και εκπαιδευτικούς.  

∆εν υπάρχουν αδυναµίες ως προς το Αναλυτικό Πρόγραµµα. Ίσως να θεωρείται 

αδυναµία το γεγονός ότι, για να εκτιµηθεί η πρόοδος του κάθε παιδιού, είναι 

απαραίτητη η βιντεοσκόπηση δραστηριοτήτων. Το ίδιο ισχύει και για την 

παρατήρηση της συµπεριφοράς του φροντιστή. Επίσης, οι δυσκολίες που 

αντιµετωπίστηκαν είχαν να κάνουν µε το γεγονός ότι έπρεπε να δοθούν αναλυτικές 

επεξηγήσεις προς τον φροντιστή, ώστε να συµπληρώσει τα φύλλα καταγραφής. 

Μερικές φορές, µπορεί να µην είχαν γίνει κάποια πράγµατα κατανοητά κι έτσι, το 

αποτέλεσµα δεν ήταν σωστό.  

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µέσα από την εφαρµογή του Αναλυτικού 

Προγράµµατος PLAI οδήγησαν στην επαλήθευση και επιβεβαίωση της σύνδεσης της 

έρευνας µε το θεωρητικό πλαίσιο, όπως ακριβώς έχει καταγραφεί από τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία από τους Mar (1999) και 

Cipani και Spooner (1994), έτσι και στην ερευνητική διαδικασία καταγράφηκαν από 

τον φροντιστή διάφορες µορφές µη λεκτικής επικοινωνιακής συµπεριφοράς του 

παιδιού, όπως οι σωµατικές κινήσεις, η βλεµµατική επαφή, οι κινήσεις του κεφαλιού, 

το κλάµα, το γέλιο, οι εκφράσεις του προσώπου κ.ά. Επίσης, επιβεβαιώθηκε µέσα 

από την παρούσα έρευνα η σηµαντικότητα της ρουτίνας και των νύξεων. Η 

σηµαντικότητα αυτή έχει σηµειωθεί από τους Cipani και Spooner (1994), Klein et al 

(2000), Smith (2002), Demchak et al (2001). Όπως η διεθνή βιβλιογραφία, έτσι και η 

ερευνητική πρακτική έρχεται να επιβεβαιώσει τα παραπάνω, καθώς η χρήση ρουτίνας 

και νύξεων στη διαδικασία φαγητού οδήγησαν σε θετικά αποτελέσµατα. 

Υπάρχουν, όµως, κάποιοι περιορισµοί στη συγκεκριµένη ερευνητική 

διαδικασία. Το γεγονός ότι χρησιµοποιείται ως µεθοδολογία η µελέτη περίπτωσης, 

αποτελεί από µόνη της έναν περιορισµό, καθώς δεν µπορούν να γίνουν γενικεύσεις 

των αποτελεσµάτων. Η ποιότητα, όµως, της συγκεκριµένης έρευνας έχει ως µόνη 

λύση τη χρήση του συγκεκριµένου είδους εκπαιδευτικής έρευνας. Επίσης, έναν 

ακόµη περιορισµό αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των βιντεοσκοπήσεων 

ήταν παρούσα η ερευνήτρια. Αυτό οδηγούσε σε µερικές περιπτώσεις σε απόσπαση 

της προσοχής του παιδιού. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι ενθαρρυντικά σε σχέση µε την 

εκπαίδευση των ατόµων µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες και πιο συγκεκριµένα, σε 

σχέση µε τις δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα έχει την ανάγκη ένταξης ενός τέτοιου προγράµµατος στην εκπαιδευτική του 



 110

πραγµατικότητα, καθώς η κατηγορία των βαριών-πολλαπλών αναπηριών είναι 

αρκετά παρατηµένη. Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ελληνικό 

αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών για τη συγκεκριµένη κατηγορία. Είναι, λοιπόν, 

σηµαντικό να πραγµατοποιηθεί επίσηµη µετάφραση του Αναλυτικού Προγράµµατος 

PLAI, ανάλογη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και ένταξη του προγράµµατος στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Μέσα από την εµπειρία της εφαρµογής του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI 

σε παιδί µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, µπορεί να ειπωθεί ότι προέκυψαν πολλά 

συµπεράσµατα, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν τους µελλοντικούς χρήστες του 

προγράµµατος. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η µεθοδολογία της µελέτης 

περίπτωσης µπορεί να αποτελεί έναν περιορισµό της παρούσας έρευνας, καθώς δεν 

µπορούν να γίνουν γενικεύσεις. Αποτελεί, όµως, ένα σηµαντικό εργαλείο, το οποίο 

δίνει τη δυνατότητα για µία εις βάθος µελέτη. Αυτή η εις βάθος µελέτη µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι κάθε παιδί µε ανάλογο δυναµικό µπορεί να ωφεληθεί από το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης, απόρροια της προσωπικής εµπειρίας µε το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα αποτελεί η άποψη ότι το πρόγραµµα µπορεί να εφαρµοστεί 

και σε άλλες περιπτώσεις παιδιών. Ένα παράδειγµα αποτελούν τα παιδιά µε αυτισµό, 

όπου βασικό κοµµάτι της εκπαίδευσής τους αποτελούν οι ρουτίνες. Το βασικό σηµείο 

της εφαρµογής του Αναλυτικού Προγράµµατος PLAI είναι ότι πρέπει να 

προσαρµόζεται στις δυνατότητες του κάθε παιδιού. ∆ίνεται έµφαση στις ήδη 

υπάρχουσες νύξεις και ρουτίνες, στο ήδη υπάρχον επικοινωνιακό επίπεδο. Αυτά 

αποτελούν τη βάση  και πάνω σε αυτά γίνεται η ανάλογη ανάπτυξη.   

Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αν και πρόκειται για µία µελέτη περίπτωσης, 

µπορούν να συµβάλλουν θετικά σε περαιτέρω έρευνα για την εκπαίδευση των 

παιδιών µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες στην Ελλάδα. Είναι επιτακτική η ανάγκη για 

µελλοντική έρευνα σε σχέση µε τον τοµέα ενίσχυσης δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης ιδιαίτερα των παιδιών µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, καθώς η 

συγκεκριµένη κατηγορία παιδιών δεν είναι ενταγµένη στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Όραση 

Πώς χρησιµοποιεί το παιδί την όρασή του; Πόση ώρα χρειάζεται το παιδί, για να αντιδράσει σε ένα 

οπτικό ερέθισµα; Τι του αρέσει να κοιτάει; Τι φαίνεται να αναγνωρίζει οπτικά; 

 

 

Πότε ήταν η τελευταία φορά που ελέγχθηκαν τα µάτια του; Ποιος έκανε αυτή την εξέταση; 

 

 

Έχει το παιδί κάποια οπτική βλάβη; Αν ναι, τι τύπου και σε ποιο βαθµό έχει οπτική απώλεια; 

 

 

Φοράει το παιδί σωστούς φακούς; Ποιος είναι ο οφθαλµίατρός του ή ο οφθαλµολόγος του; 

 

 

∆έχεται το παιδί κάποιες υπηρεσίες από δάσκαλο που να είναι πιστοποιηµένος στην περιοχή της 

οπτικής βλάβης; 

 

 

Ακοή 

Πώς χρησιµοποιεί το παιδί την ακοή του; Πόση ώρα χρειάζεται το παιδί, για να αντιδράσει σε ήχο; Τι 

φαίνεται να ακούει; Τι ήχους φαίνεται να αναγνωρίζει; Ποια λόγια φαίνεται να καταλαβαίνει; 

 

 

Πότε ήταν η τελευταία φορά που ελέγχθηκε η ακοή του; Ποιος έκανε την αξιολόγηση; 

 

 

Έχει το παιδί ακουστική βλάβη; Αν ναι, τι τύπου και σε ποιο βαθµό έχει ακουστική απώλεια; 

 

 

Φοράει το παιδί ακουστικά βαρηκοΐας; Ποιος είναι ο ωτορινολαρυγγολόγος; 

 

 

 

Κινητικές δεξιότητες 

Πώς σφίγγει, πώς κρατάει ή χειρίζεται παιχνίδια και αντικείµενα; 
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Μπορεί να καθίσει, να σταθεί όρθιος ή να περπατήσει χωρίς βοήθεια; 

 

 

Έχει το παιδί κινητική δυσλειτουργία; Αν ναι, τι έχει; Είναι προοδευτική; 

 

 

Υπάρχει κάποιος φυσιοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής που να εµπλέκεται µαζί του; 

 

 

Λαµβάνει το παιδί υπηρεσίες από κάποιον δάσκαλο πιστοποιηµένο στην περιοχή των κινητικών 

βλαβών;  

 

 

Υγεία 

Πώς θα περιγράφατε την υγεία του παιδιού; 

 

 

Εάν έχει το παιδί ιατρικά προβλήµατα, ποια είναι αυτά; 

 

 

Παίρνει το παιδί κάποια φαρµακευτική αγωγή; Αν ναι, ποια; Σε τι χρησιµεύει η αγωγή; Υπάρχουν 

παρενέργειες; 

 

 

Περίληψη 

Ποιες είναι οι κυριότερες δυνατότητες του παιδιού; 

 

 

Σε ποιες καταστάσεις φαίνεται να µπορεί το παιδί να είναι περισσότερο προσεκτικό και 

ανταποκρινόµενο; 

 

 

Ποιες είναι οι πρωταρχικές ανάγκες του παιδιού; 

 

 

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που λαµβάνει το παιδί; 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 
 

Όνοµα παιδιού:                                                            Ηµεροµηνία γέννησης: 

Όνοµα φροντιστή:                                                        Σχέση µε το παιδί: 

Όνοµα συνεντευκτή:                                                    Ηµεροµηνία συνέντευξης: 

 

Μέρος πρώτο-Τα συναισθήµατα του παιδιού 

Συναίσθηµα Πώς το γνωρίζετε; Σε ποιες  περιπτώσεις; 
 Πείνα   

Άβολη κατάσταση   

Έκπληξη ή ξάφνιασµα   

Χαρά   

Λύπη   

Θυµός   

Κούραση   

Φόβος   

Υπερδιέγερση   
Αναστάτωση (αναστατώνεται 

κατά την διάρκεια των 

δραστηριοτήτων) 

  

Θέλει «περισσότερο» (π.χ. 

φαγητό, κάποιο πρόσωπο ή 

δραστηριότητα) 

  

Επιθυµεί τη διακοπή της 

δραστηριότητας 

  

Επιθυµεί αλληλεπίδραση   

Επιθυµεί να µείνει µόνος   

 

Μέρος δεύτερο- Η συµπεριφορά του παιδιού 

Συµπεριφορά Πότε συµβαίνει; 
Πόσο συχνά; 1=ποτέ/σπάνια 

2=µερικές φορές 3=συχνά 

 Κάνει γκριµάτσες                                                      

(π.χ. γελά, κατσουφιάζει)                                                          

 
1          2         3 

Γελά                                                                                         1          2         3 

Κλαίει  1          2         3 

Φωνάζει (µπορεί να ηρεµήσει)  1          2         3 

Θυµώνει (δεν µπορεί να  1          2         3 
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ηρεµήσει) 

Κοιτά τους ανθρώπους  1          2         3 

Κοιτά ή αγγίζει αντικείµενα  1          2         3 

Κουνά το σώµα (π.χ. γέρνει 

µπροστά) 

 1          2         3 

Κουνά το κεφάλι για να 

κοιτάξει κάποιον ή κάτι 

 1          2         3 

Κουνά το κεφάλι για να ακούσει 

κάτι καλύτερα 

 1          2         3 

∆είχνει ή πιάνει κάποιον ή κάτι  1          2         3 

Μιµείται τις πράξεις άλλων  1          2         3 

Κάνει χειρονοµίες  1          2         3 

Βγάζει ήχους (µη λεκτικούς)  1          2         3 

Βαβίζει (λεκτικά)  1          2         3 

Κάνει νοήµατα ή λέει απλές 

λέξεις 

 1          2         3 

Άλλα (περιγραφή)  1          2         3 

 

Μέρος τρίτο-Νύξεις 

Είδος Νύξης Περιγράψτε τη νύξη 

Απτικές νύξεις (όταν βάζετε τα χέρια του παιδιού 

στο νερό πριν µπει για µπάνιο,   όταν ακουµπάτε 

τα χείλη του παιδιού, για να δώσετε το σήµα για 

φαγητό) 

 

Αντικειµενικές νύξεις (όταν αφήνετε το παιδί σας 

να κρατήσει την κουβέρτα που πρόκειται να 

χρησιµοποιήσετε) 

 

Ακουστικές νύξεις (όταν δηµιουργείτε θόρυβο µε 

το παιχνίδι που κρατάτε κοντά στο αυτί του 

παιδιού, προτού του το δώσετε) 

 

Κιναισθητικές νύξεις (όταν κρατάτε το παιδί στην 

αγκαλιά σας, προτού λικνιστείτε µαζί του)  

Οσφρητικές νύξεις (όταν πλησιάζετε το µπουκάλι 

του σαµπουάν στη µύτη του παιδιού πριν   το 

µπάνιο) 
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Οπτικές νύξεις (όταν δείχνετε τους σχηµατισµούς 

του αφρού στο παιδί πριν το µπάνιο).  

 
 

Μέρος τέταρτο-Οι προτιµήσεις του παιδιού 

1.∆είχνει ποτέ το παιδί σας την προτίµησή του µεταξύ δύο αντικειµένων (π.χ. προτιµάει γάλα σε σχέση 

µε χυµό ή να λικνίζεται αντί να κουνιέται έντονα); Αναλογιστείτε µία κατάσταση ή µια συγκεκριµένη 

καθηµερινή δραστηριότητα, όπως η ώρα του παιχνιδιού. Αν του προσφέρετε δύο παιχνίδια, το παιδί 

σας θα επιλέξει το ένα; Όταν υπάρχουν άτοµα στο δωµάτιο (συµπεριλαµβανοµένου και του εαυτού 

σας), το παιδί προσπαθεί να σας αγγίξει ή να κάνει κάποια νοήµατα σε εσάς ; Αν ισχύει αυτό, µε ποιο 

τρόπο; 

 

2.Υπάρχουν περιπτώσεις που το παιδί πρέπει να κερδίσει την προσοχή σας, για να πάρει κάποιο 

αντικείµενο ή για να εκπληρώσει κάποια ανάγκη του; Το παιδί αρχίζει την επικοινωνία σκόπιµα; Όταν 

µιλάτε µε άλλους ανθρώπους ή δίνετε προσοχή σε κάποιον άλλο, το παιδί προσπαθεί να προσελκύσει 

την προσοχή σας; Αν ναι, πότε; 

 

3.Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος τρόπος, µε τον οποίο το παιδί ανταποκρίνεται σε εσάς και ο οποίος είναι 

διαφορετικός από τον τρόπο, µε τον οποίο ανταποκρίνεται στους άλλους; 

 

4.Με ποιους τρόπους καλµάρετε ή ηρεµείτε το παιδί, όταν είναι αναστατωµένο; ∆ώστε λεπτοµέρειες. 

 

5.Πότε το παιδί επικοινωνεί περισσότερο (π.χ. κάποια παιδιά αρθρώνουν, προσπαθούν να πιάσουν 

πράγµατα ή χαµογελάνε περισσότερο, κατά τη διάρκεια φυσικών κινητικών δραστηριοτήτων, άλλα 

παιδιά αλληλεπιδρούν περισσότερο, κατά τη διάρκεια του φαγητού); 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 1-Α 
 

 
Ηµεροµηνία:                        Όνοµα παιδιού:                       Όνοµα παρατηρητή:    
  

∆ραστηριότητες µιας τυπικής µέρας 
 

Ώρα ∆ραστηριότητα Του αρέσει 
∆εν του 
αρέσει 

Πώς το ξέρετε; 

6-7 π.µ. 
 

    

7-8 π.µ. 
 

    

8-9 π.µ.     
9-10 π.µ.     
10-11 π.µ.     
11-12 µ.µ.     
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12-1 µ.µ.     
1-2 µ.µ.     
2-3 µ.µ.     
3-4 µ.µ.     
4-5 µ.µ.     
5-6 µ.µ.     
6-7 µ.µ.     

7-8 µ.µ.     
8-9 µ.µ.     
9-10 µ.µ.     

10-11 µ.µ.     

 
 

 
ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 1-Β 

 
 

Ηµεροµηνία:                        Όνοµα παιδιού:                       Όνοµα παρατηρητή:    
 
 
Πόσες από αυτές τις καταστάσεις έχετε παρατηρήσει στο παιδί σας; 
 
 
 

Κατάσταση Πότε 
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ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 1-Γ 
 

 

Ηµεροµηνία:                                                            Όνοµα παιδιού:                                                 
 
Όνοµα παρατηρητή:     

 

 

Παρατηρήσεις των αντιδράσεων του παιδιού σε καθηµερινές δραστηριότητες 
 
(Πρώτα συµπληρώστε τις περιοχές κατάσταση και συµπεριφορά, και µετά τα προηγηθέν γεγονός  και τις 

συνέπειες της συµπεριφοράς του παιδιού) 
 
 

Κατάσταση 
(τι συµβαίνει) 

Προηγηθέν γεγονός 
(τι γίνεται πριν τη 
συµπεριφορά του 

παιδιού;) 

Συµπεριφορά 
(τι κάνει το παιδί;) 

Συνέπεια 
(πώς αντιδρά ο 
φροντιστής στη 
συµπεριφορά του 

παιδιού;) 
 
 
 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 

 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 1-∆ 
 

 

Ηµεροµηνία:                                                                   Όνοµα παιδιού:                                                      
 
 
Όνοµα παρατηρητή:     

 

 

Στρατηγικές και Σκοποί του παιδιού σας, για να τραβήξει την προσοχή  
 

 
Περιγράψτε µια κατάσταση, κατά την 

οποία το παιδί προσπάθησε να τραβήξει την 
προσοχή σας 

Πώς τράβηξε την 
προσοχή σας; 

Τι πιστεύετε ότι 
προσπάθησε να σας πει; 

Ηµεροµηνία 
Παρατήρησης 
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ΣΥΝΟΨΗ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 

 

 

Ηµεροµηνία:                                               Όνοµα παιδιού:      

 

 

(Αυτό το φύλλο καταγραφής µπορεί να σας βοηθήσει να συνοψίσετε το τι µάθατε για το παιδί σας µε 

την ολοκλήρωση των στόχων της Ενότητας 1. Παρακαλώ µοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες µε τους 

δασκάλους και άλλους φροντιστές του παιδιού σας.) 

 

 

 

Κατανόηση των επικοινωνιακών νύξεων του παιδιού σας 

6. Το καθηµερινό µας πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

 

 

 

 

 

7. Η αγαπηµένη ώρα της ηµέρας του παιδιού µου είναι: 

 

 

 

 

 

8. Το παιδί µου επικοινωνεί µε τους παρακάτω τρόπους: 

 

 

 

 

 

9. Οι λόγοι, για τους οποίους το παιδί µου συνήθως επικοινωνεί είναι: 
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10. Το παιδί µου τραβάει την προσοχή µου µε τους εξής τρόπους: 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 2-Α 
 

 

Ηµεροµηνία:                        Όνοµα παιδιού:                       Όνοµα παρατηρητή:     
 

 

 

Οι προτιµήσεις του παιδιού σας 
 
 

 Του αρέσει πολύ Του αρέσει ∆εν του αρέσει 
∆εν του αρέσει 

καθόλου 

Άνθρωποι      

     

     

     

     

Αντικείµενα     

     

     

     



 127

     

∆ραστηριότητες     

     

     

     

     

 

 
ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 2-Β 

 
 

Ηµεροµηνία:                        Όνοµα παιδιού:                       Όνοµα παρατηρητή:   
   

 

Αντιδράσεις του παιδιού σας σε Ανθρώπους, Αντικείµενα και  ∆ραστηριότητες 
 
(Πριν το συµπληρώσετε το παρακάτω, συµβουλευτείτε το φύλλο καταγραφής 1-Β, για την περιγραφή 
των καταστάσεων διέγερσης. ∆ε χρειάζεται να παρουσιάσετε και να αποσύρετε κάθε πρόσωπο, 
αντικείµενο ή γεγονός. Ξαναδείτε το συµπληρωµένο φύλλο, για να αναγνωρίσετε: 1) διαφορές των 
αντιδράσεων του παιδιού σας σε διαφορετικές καταστάσεις, 2) διαφορές των αντιδράσεων του παιδιού 
σας σε οικείες και νέες εµπειρίες, 3) διαφορές των αντιδράσεων του παιδιού σας στην απόσυρση και 
την παρουσίαση, 4) τι αρέσει και τι όχι στο παιδί σας και 5) πώς αντιδρά το παιδί σας σε αυτά  που του 
αρέσουν και σε αυτά που δεν του αρέσουν.) 
 
Ν= Νέο πρόσωπο, αντικείµενο ή γεγονός  Ο= Οικείο πρόσωπο, αντικείµενο ή γεγονός  
 
 

Κατάσταση Τι παρουσιάσατε; Πως αντέδρασε το παιδί; Ν Ο 
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Κατάσταση Τι αποµακρύνατε; Πως αντέδρασε το παιδί; Ν Ο 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

ΣΥΝΟΨΗ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 

 

Ηµεροµηνία:                                               Όνοµα παιδιού:      

 

(Αυτό το φύλλο καταγραφής µπορεί να σας βοηθήσει να συνοψίσετε το τι µάθατε για το παιδί σας µε 

την ολοκλήρωση των στόχων της Ενότητας 2. Παρακαλώ µοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες µε τους 

δασκάλους και άλλους φροντιστές του παιδιού σας.) 

Προσδιορισµός των προτιµήσεων του παιδιού σας 

3. Τα αγαπηµένα πράγµατα του παιδιού µου είναι: 

Άνθρωποι 

 

 

 

Αντικείµενα 

 

 

 

∆ραστηριότητες 
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4. Το παιδί µου πραγµατικά αντιπαθεί αυτά: 

Άνθρωποι 

 

 

 

Αντικείµενα 

 

 

 

∆ραστηριότητες 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3-Α 
 

 

            Όνοµα παιδιού:                                                       Όνοµα παρατηρητή:     
 

 

Προβλέψιµες Καθηµερινές ∆ραστηριότητες 

Αρχικά, συµπληρώστε την καθηµερινή δραστηριότητα, µετά σηµειώστε την κατά προσέγγιση ώρα και 

τι συµβαίνει πριν και µετά τη δραστηριότητα 

 

Τι συµβαίνει συνήθως πριν; 
Καθηµερινή 

δραστηριότητα 
Ώρα Τι συµβαίνει συνήθως µετά; 
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ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3-Β 
 

 

            Όνοµα παιδιού:                                                       Όνοµα παρατηρητή:     
 

 

Υπορουτίνες και νύξεις 

Χρησιµοποιήστε ένα ξεχωριστό φύλλο καταγραφής για κάθε δραστηριότητα. 

 

∆ραστηριότητα 

 

 

Υπορουτίνα Νύξεις που συνήθως χρησιµοποιώ Νέες νύξεις που προστίθενται 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3-Γ 
 

 

             Όνοµα παιδιού:                                                       Όνοµα παρατηρητή:     
 

 

Αποτελεσµατικότητα των Νέων Νύξεων 

Καταγράψτε τις αντιδράσεις του παιδιού κάθε φορά που δοκιµάζετε µια νέα νύξη. 
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Ηµεροµηνία Νύξη υπό δοκιµή Αποτελέσµατα 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

ΣΥΝΟΨΗ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 

 

Ηµεροµηνία:                                               Όνοµα παιδιού:      

 

(Αυτό το φύλλο καταγραφής µπορεί να σας βοηθήσει να συνοψίσετε το τι µάθατε για το παιδί σας µε 

την ολοκλήρωση των στόχων της Ενότητας 3. Παρακαλώ µοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες µε τους 

δασκάλους και άλλους φροντιστές του παιδιού σας.) 

 
Καθιέρωση Προβλέψιµων Ρουτινών 

 
Αυτές είναι οι προβλέψιµες δραστηριότητες στο καθηµερινό πρόγραµµα του παιδιού µου. 
 

Ώρα ∆ραστηριότητα 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Αυτές είναι οι δραστηριότητες που περιλαµβάνουν σταθερές υπορουτίνες. 
 

∆ραστηριότητα Υπορουτίνες 
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ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 4-Α 
 

 

              Όνοµα παιδιού:                                                       Όνοµα παρατηρητή:     
 

 

Αίτηµα για περισσότερο: σχέδιο διακοπής 
 

Περιγραφή σχεδίου διακοπής µιας αγαπηµένης δραστηριότητας του παιδιού και καταγραφή των 
αποτελεσµάτων µετά από κάθε χρήση 

 
 

Σχέδιο Αποτελέσµατα 

Αγαπηµένη 
δραστηριότητα 

Πώς θα γίνει η 
διακοπή της 

δραστηριότητας; 

Ηµεροµηνία Αντίδραση 
παιδιού 

Σχόλια 

   

   

  

   

   

   

  

   

 

 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 4-Β 
 

 

              Όνοµα παιδιού:                                                       Όνοµα παρατηρητή:     
 

 

∆ηµιουργία  παιχνιδιών κοινωνικής ανταλλαγής 
 

Περιγραφή σχεδίου κάθε παιχνιδιού και καταγραφή αποτελεσµάτων κάθε φορά 
 

 

Σχέδιο Αποτελέσµατα 

Αγαπηµένη δραστηριότητα Τι θα κάνετε Ηµεροµηνία Αντίδραση παιδιού 
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ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 4-Γ 
 

 

                     Όνοµα παιδιού:                                                       Όνοµα παρατηρητή:     
 

 

Γενίκευση παιχνιδιών κοινωνικής ανταλλαγής 
 

Περιγραφή σχεδίου κάθε παιχνιδιού και καταγραφή αποτελεσµάτων ανά παιχνίδι 
 
 

Σχέδιο Αποτελέσµατα 

Παιχνίδι κοινωνικής ανταλλαγής Νέο άτοµο/ 
καινούριος τόπος 

Ηµεροµηνία Αντίδραση παιδιού 
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ΣΥΝΟΨΗ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  4 

 

Ηµεροµηνία:                                               Όνοµα παιδιού:      

 

(Αυτό το φύλλο καταγραφής µπορεί να σας βοηθήσει να συνοψίσετε το τι µάθατε για το παιδί σας µε 

την ολοκλήρωση των στόχων της Ενότητας 4. Παρακαλώ µοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες µε τους 

δασκάλους και άλλους φροντιστές του παιδιού σας.) 

 

 

Ρουτίνες κοινωνικής ανταλλαγής που ευχαριστούν το παιδί 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 5-Α 
 

 

            Όνοµα παιδιού:                                                       Όνοµα παρατηρητή:     
 

 

Απόρριψη ενός ανεπιθύµητου αντικειµένου ή µιας δραστηριότητας 
 

Ανεπιθύµητη 
δραστηριότητα 

Πώς αναµένετε το παιδί σας να εκφράσει επικοινωνιακά 
αυτή του τη δυσαρέσκεια; 

Με ποιον τρόπο θα 
ανταποκριθείτε; 

Ηµ/νια 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 5-Β 
 

      

                      Όνοµα παιδιού:                                                       Όνοµα παρατηρητή:     
 

 

Αυξάνοντας την έναρξη 
 

Περιγραφή σχεδίου και κάθε προσπάθειας 
 

Σχέδιο Αποτελέσµατα 

Προτεινόµενη 
δραστηριότητα 

Συνήθης σειρά 
νύξεων 

Τόπος ή τρόπος 
καθυστέρησης 

Ηµ/νια Αντίδραση 
παιδιού 
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ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 5-Γ 
 

 

                      Όνοµα παιδιού:                                                       Όνοµα παρατηρητή:     
 

 

Έναρξη προσοχής 
 

Σχέδιο και καταγραφή κάθε φορά 
 

Σχέδιο Αποτελέσµατα 

Ποια δραστηριότητα και  
πώς θα καθυστερήσει 

Τι θα κάνετε, κατά την  
καθυστέρηση έναρξης; 

Ηµ/νια Αντίδραση παιδιού 
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ΣΥΝΟΨΗ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  5 

 

Ηµεροµηνία:                                               Όνοµα παιδιού:      

 

(Αυτό το φύλλο καταγραφής µπορεί να σας βοηθήσει να συνοψίσετε το τι µάθατε για το παιδί σας µε 

την ολοκλήρωση των στόχων της Ενότητας 5. Παρακαλώ µοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες µε τους 

δασκάλους και άλλους φροντιστές του παιδιού σας.) 

 

 

Τρόποι µε τους οποίους το παιδί κάνει έναρξη επικοινωνίας 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 
 

 

 

 

 


