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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο τομέας της Ειδικής Αγωγής έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια 

στην προώθηση του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία. Μέσω του 

αυτοπροσδιορισμού, ένα άτομο λειτουργεί ως ο πρωταρχικός προκαλών παράγοντας στη 

ζωή του, επιλέγοντας και αποφασίζοντας για την ποιότητα της. Όταν ένα άτομο είναι 

αυτοπροσδιοριζόμενο, στην ουσία είναι ικανό να αυτορρυθμίζεται, να ξεκινάει και να 

ανταποκρίνεται σε καταστάσεις με ψυχολογική ενδυνάμωση και να ενεργεί με διάθεση 

αυτοπραγμάτωσης. Ο αυτοπροσδιορισμός αποτελείται από 6 στοιχεία, ένα από τα οποία 

είναι η αυτορρύθμιση.  

Το να είναι ικανό ένα άτομο να αυτορρυθμίζεται σημαίνει να μπορεί να ελέγχει 

και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και 

τις επιθυμίες του.  Μέσω της αυτορρύθμισης, το άτομο μεταβιβάζει τον έλεγχο της 

συμπεριφορές του από τους εξωτερικούς ενισχυτές στο δικό του κέντρο ελέγχου. Ο 

άνθρωπος που είναι ικανός να αυτορρυθμίζεται μπορεί να δρα αυτόνομα και ανεξάρτητα 

στη ζωή του. Oι στρατηγικές αυτορρύθμισης περιλαμβάνουν στατηγικές 

αυτοπαρακολούθησης, στις οποίες συγκαταλέγονται οι στρατηγικές αυτοκαταγραφής, 

στρατηγικές αυτοαξιολόγησης, αυτοενόσχυσης και αυτοδιδασκαλίας. 

Οι στρατηγικές αυτορρύθμισης αποτελούν ένα μέσο που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι μαθητές με αναπηρίες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν 

επιτυχώς στις δραστηριότητες της γενικής τάξη (Hughes, Agran, Copeland, Wehmeyer, 

Rodi & Presley, 2002· Koegel, Harrower & Koegel, 1992). Έχει παρατηρηθεί ότι κυρίως 

στην περίπτωση των παιδιών με αυτισμό  οι δεξιότητές αυτορρύθμισής τους είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένες. Το γεγονός αυτό δεν τους επιτρέπει να αναπτυχθούν επιτυχώς 

στους τομείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της συμπεριφοράς, της επιτυχούς 

συμμετοχής τους στο γενικό σχολείο καθώς και σε άλλους με αποτέλεσμα η μετάβασή 

τους στην ενήλικη ζωή να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι είναι 

πολύ σημαντική η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης στα παιδιά με αυτισμό. 

Οι έρευνες σχετικά με την εκπαίδευση και την εφαρμογή στρατηγικών 

αυτορρύθμισης στα παιδιά με αυτισμό στον ελλαδικό χώρο αλλά και διεθνώς είναι 

σχετικά περιορισμένες. Η έρευνα αυτή λοιπόν σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ως μια 
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μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής στρατηγικών αυτορρύθμισης σε παιδί με αυτισμό που 

παρακολουθεί το γενικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι στρατηγικές 

αυτοπαρακολούθησης και αυτοκαταγραφής για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

συμπεριφορών, αρχικά στο τμήμα ένταξης και στη συνέχεια στην τυπική τάξη. Η 

διαδικασία εφαρμογής της παρέμβασης περιγράφεται λεπτομερώς έτσι ώστε να ξέρει 

ένας εκπαιδευτικός πως θα μπορούσε να την εφαρμόσει. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

συμπεριφορές στις οποίες στόχευε η παρέμβαση αναπτύχθηκαν και διατηρήθηκαν στην 

τυπική τάξη ακόμα και μετά από την απομάκρυνση της παρέμβασης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής συμφωνούν με τα αποτελέσματα ερευνών 

που έχουν διεξαχθεί κυρίως σε διεθνές επίπεδο σχετικά με την εκπαίδευση των 

δεξιοτήτων αυτορρύθμισης σε παιδιά με αναπηρίες και πιο συγκεκριμένα σε παιδιά με 

αυτισμό και την αποτελεσματικότητά τους.  
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"DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN INTERVENTION 

BASED ON THE SELF-REGULATION STRATEGIES FOR A 

CHILD WITH AUTISM: A CASE STUDY” 

 

Abstract 

In recent years the field of special education has given special emphasis in 

promoting self-determination of people with disabilities. Through the self-determination, 

a person acts as the causal agent of his life, by choosing and deciding on its quality. 

When a person is self-determined, in essence is able to regulate itself, to start and respond 

to situations with psychological empowerment and self-realization. Self-determination 

consists of 6 elements, one of which is the self-regulation. 

By being able to self-regulate, means that a person may control and regulate its 

own behavior according to environmental requirements and his own desires. Through 

self-regulation, a person transfers control of his behavior by external amplifiers to his 

own control. The person who is able to regulate itself can act autonomously and 

independently in his life. Self-regulation strategies include self-monitoring, which 

include self-recording, self-evaluation and self-instruction.  

The self-regulatory strategies are a mean that can be used by students with 

disabilities to enable them to cope successfully with the activities of the general class 

(Hughes, Agran, Copeland, Wehmeyer, Rodi & Presley, 2002· Koegel, Harrower & 

Koegel, 1992). It has been observed that especially in the case of children with autism 

self-regulation skills are very limited. This fact does not allow them to develop 

successfully the areas of social interaction, behavior, successful participation in 

mainstream school and the transition to adult life becomes very difficult. Therefore, it is 

very important to develop self-regulatory skills to children with autism. 

Recearch on education of self-regulation strategies in children with autism in 

Greece and internationally is relatively limited. Therefore, the present study was designed 

and implemented as a case study which observed of the use of self-regulation strategies to 

a child with autism attending general school. Specifically the researcher used self-

monitoring and self-recording strategies to develop specific behaviors at first in the 

segregated class and then in the typical classroom. The process of the intervention is 
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described in detail so that a teacher will have the knowledge to implement it in his class. 

The results showed that the behaviors targeted by the intervention were developed and 

maintained in standard class even after the removal of the intervention. 

Results are in agreement with the results of previous research carried out mainly 

at the international level on self-regulation skills and their effectiveness to children with 

disabilities and specifically children with autism  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχει γίνει σαφές το αίτημα των 

ειδικών για την προώθηση και καλλιέργεια του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Μέσω της ενίσχυσης του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων αυτών 

επιτυγχάνουμε την ουσιαστική ενίσχυση της προσωπικότητάς τους καθώς και την όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί οι οποίοι 

θεωρούν ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν τα απαραίτητα «χαρακτηριστικά 

 για να μπορέσουν να μάθουν να αυτοπροσδιορίζονται και να λειτουργούν αυτόνομα. Η 

φιλοσοφία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι ασυμβίβαστη με τέτοιες απόψεις. O 

Wehmeyer (1998) τοποθετείται ορθώς επί του θέματος αναφέρονταν ότι δεν πρέπει να 

μας απασχολεί αν ο αυτοπροσδιορισμός μπορεί ή όχι να εφαρμοστεί στα άτομα με 

σοβαρές αναπηρίες αλλά με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί αυτό.  

Η εκπαίδευση των στρατηγικών αυτορρύθμισης σε παιδιά έχει αποδειχτεί ως ένα 

πολύ βασικό μέσο για την προώθηση και ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού τους. Γι αυτό 

το λόγο οι στρατηγικές μάθησης της αυτορρύθμισης έχουν αναγνωριστεί, τα τελευταία 

χρόνια ως ιδιαιτέρως σημαντικές για τα παιδιά και κυρίως για τα άτομα με αναπηρίες. Οι 

στρατηγικές μάθησης της αυτορρύθμισης περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των μαθητών 

στο να τροποποιούν και να ρυθμίζουν από μόνοι τους την ίδια τους της συμπεριφορά. Οι 

συγκεκριμένες στρατηγικές είναι ιδιαιτέρως απαραίτητες στα άτομα με αυτισμό τα οποία 

παρουσιάζουν έλλειψη στον τομέα της αυτορρύθμισής τους. Η προώθηση της ένταξής 

τους, στο περιβάλλον των γενικών σχολείων, τα τελευταία χρόνια καθιστά ακόμα πιο 

δύσκολη την ικανότητά τους να αυτορρυθμίζονται και να λειτουργούν ανεξάρτητα. Το 

περιβάλλον της τυπικής τάξης αποτελεί ένα χώρο καθόλου προβλέψιμο και γεμάτο 

ερεθίσματα τα οποία το παιδί με αυτισμό δυσκολεύεται να τα χειριστεί. 

Είναι απαραίτητη λοιπόν η προώθηση των στρατηγικών αυτορρύθμισης στα 

παιδιά με αυτισμό στα πλαίσια της ένταξής τους στο γενικό σχολείο έτσι ώστε να 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το γεμάτο απαιτήσεις περιβάλλον. Ωστόσο η 

περιορισμένη, μέχρι σήμερα, έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα έχει ασχοληθεί 

περισσότερο με τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους παρά με την πλήρη 

περιγραφή της εφαρμογής τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν 
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αποτελεσματικά οι εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν στην τάξη τους μια παρόμοια 

πρόκληση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

 

1.1 Αυτισμός: Ορισμός – Χαρακτηριστικά – Διάγνωση 

Ο αυτισμός είναι μία σοβαρή νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται 

από βλάβες στη κοινωνική και επικοινωνιακή συμπεριφορά και από ένα περιορισμένο 

εύρος δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων (Toth,  Dawson, Meltzoff,  Greenson & Fein, 

2007). Η πολυπλοκότητα του συνδρόμου γίνεται πιο σοβαρή από το γεγονός ότι ο 

αυτισμός δεν αποτελεί μία και μοναδική συνθήκη (Dempsey & Foreman, 2001). Ο  

αυτισμός συνεπάγεται έκπτωση στις αμοιβαίες κοινωνικές συναλλαγές, στην 

επικοινωνία, στη γενική συμπεριφορά τα άτομα παρουσιάζουν στερεότυπες και 

διασπαστικές αντιδράσεις στα ενδιαφέροντα και στις δραστηριότητες (π.χ. Γενά, 2002).  

Ο αυτισμός είναι ένα συμπεριφορικά ορισμένο σύνδρομο, που πρώτη φορά 

περιγράφηκε από τον Kanner το 1943. Είναι μία αινιγματική διαταραχή αγνώστου 

αιτιολογίας που επηρεάζει σχεδόν όλες τις περιοχές της ανάπτυξης και είναι παρούσα 

από τη γέννηση.  

Τα συμπτώματα γίνονται εμφανή στην ηλικία των 3 χρόνων και περιλαμβάνουν 

μη τυπική εικόνα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, διαταραγμένες γλωσσικές και γνωστικές 

δεξιότητες, μειωμένο φανταστικό παιχνίδι, φτωχή βλεμματική επαφή και εμμονή με την 

διατήρηση της σταθερότητας.  Η εμμονή, η επανάληψη και η στερεοτυπική συμπεριφορά 

καθώς και το περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων μπορεί να είναι παρόν σε πολλές 

καταστάσεις (Bauman, Filipek & Kemper, 1997). 

Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του αυτισμού είναι η ποικιλομορφία του. 

Μερικά παιδιά μιλάνε συχνά και με ολοκληρωμένες προτάσεις ενώ άλλα παιδιά δε 

μαθαίνουν  να μιλάνε ποτέ. Κάποια παιδιά παραμένουν σε απόσταση και δεν 

αναμειγνύονται σε καταστάσεις ενώ άλλα είναι στοργικά και τα ενδιαφέρει η 

αλληλεπίδραση με τους άλλους. Η ποικιλία των παιδιών με αυτισμό είναι εμφανής και 

στην ανταπόκριση των παιδιών στις παρεμβάσεις (Kasari, 2002). 

Ο Kanner και ο Asperger διάλεξαν και οι δύο τη λέξη «αυτισμός» για να 

χαρακτηρίσουν τη φύση της βαθύτερη διαταραχής από τον όρο που χρησιμοποίησε ο 

διαπρεπής ψυχίατρος Eugen Bleurer το 1911. Αναφερόταν με αυτή στη συρρίκνωση των 
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σχέσεων η οποία μπορούσε να περιγραφεί σαν απόσυρση από τον ιστό της κοινωνικής 

ζωής προς τον εαυτό, το ίδιο το άτομο (Frith, 1994, 21). Ο Kanner (1943) αναφέρει ότι « 

θα πρέπει λοιπόν να εκλάβουμε ως δεδομένο ότι τα παιδιά αυτά έρχονται στη ζωή με 

εγγενή ανικανότητα να σχηματίσουν τη συνηθισμένη, βιολογικά καθορισμένη, 

συναισθηματική επαφή με τους ανθρώπους, όπως ακριβώς άλλα παιδιά έρχονται στη ζωή 

με εγγενείς σωματικές ή διανοητικές μειονεξίες.» 

Ο Kanner (1943) ανέφερε ότι τα παιδιά αυτά διέφεραν σημαντικά σε πολλά 

σημεία. Σημειώνει μάλιστα ότι ακόμα και μια γρήγορη ματιά των παιδιών θα καταστήσει 

εμφανή την παρουσία ενός αριθμού βασικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν αυτά 

τα παιδιά. Αυτά τα χαρακτηριστικά σχηματίζουν ένα μοναδικό «σύνδρομο» που μέχρι 

τότε δεν είχε ξαναπεριγραφεί. Η εξωπραγματική «παθογνωμικά», θεμελιώδης διαταραχή 

είναι η ανικανότητα των συγκεκριμένων παιδιών να «συμμορφωθούν» με το κανονικό 

πρότυπο που παρουσιάζουν οι υπόλοιποι άνθρωποι και καταστάσεις. Δεν έχουν δικό 

τους λόγο και απλά επαναλαμβάνουν αυτά που ακούν, δε χρησιμοποιούν τη γλώσσα για 

επικοινωνιακό σκοπό, δεν μπορούν να ξεφεύγουν από μια συγκεκριμένη ρουτίνα, 

χρησιμοποιούν τις αντωνυμίες όπως τις ακούν χωρίς να αλλάξουν το πρόσωπο, 

ενοχλούνται από δυνατούς ήχους και παρουσιάζουν έντονο άγχος στην οποιαδήποτε 

αλλαγή. Σύμφωνα με τη Frith (1994, 132) η παρουσία στερεοτυπιών στις αγχογόνες 

καταστάσεις έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι οι επαναλήψεις κινήσεων και σκέψεων 

αποτελούν μέρος κάποιου ομοιοστατικού μηχανισμού που ελέγχει το επίπεδο της 

διέγερσης. Επίσης η ακατάλληλη και προκλητική συμπεριφορά είναι κοινή στα παιδιά με 

αυτισμό (Coyle & Cole, 2004). 

Η διάγνωση της Αυτιστικής Διαταραχής μέχρι και στις μέρες μας γίνεται βάσει 

των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς του παιδιού και όχι βάσει ιατρικών εξετάσεων, 

παρότι είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα αίτια του αυτισμού οφείλονται σε οργανικούς και 

όχι σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Στο American Psychiatric Association (APA) (1980, 1987) και στο Διεθνές 

Σύστημα Ταξινόμησης (ICD-10), ο αυτισμός και οι παρόμοιες διαταραχές 

ομαδοποιούνται σε μία γενικότερη κατηγορία των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών 

(pervasive developmental disorders) (Baird, Cass & Slonims, 2003). Και τα δύο 

συστήματα παρέχουν για τη διάγνωση του αυτισμού, στη βάση των διαταραχών, την 
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αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία και ένα περιορισμένο ρεπερτόριο 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Μια αξιοσημείωτη περιοχή διαφοροποίησης που 

παρατηρείται μεταξύ αυτών των συστημάτων ταξινόμησης σχετίζεται με την 

κατηγοριοποίηση των παιδιών που αναπτύσσουν στοιχεία που μοιάζουν με αυτιστικά 

ύστερα από κάποια περίοδο κανονικής ανάπτυξης (Volkmar & Cohen, 1989). 

Το πιο ευρέως αποδεκτό εγχειρίδιο που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του 

αυτισμού είναι το  (DSM-IV)  της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης (APA, 1994). Το 

εγχειρίδιο αυτό ορίζει τον αυτισμό ως μία διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που 

αποτελείται από μία ή περισσότερες συγκεκριμένες διαταραχές. Οι διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές «…χαρακτηρίζονται από σοβαρές και διάχυτες διαταραχές σε 

διάφορες περιοχές την ανάπτυξης: στις ικανότητες αμοιβαίας κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, στης επικοινωνιακές ικανότητες, ή στην περιοχή των στερεοτυπικών 

συμπεριφορών, των ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων» (Dempsey & Foreman, 

2001,65). 

Σύμφωνα με το DSM-IV μπορούμε να κατατάξουμε τα διαγνωστικά κριτήρια του 

αυτισμού σε 3 κατηγορίες: της κοινωνικής συμπεριφοράς, της επικοινωνίας και της 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς που περικλείει τη στερεοτυπική συμπεριφορά και την 

έλλειψη ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Προκειμένου να διαγνωστεί αυτισμός 

χρειάζεται να συναθροιστεί το σύνολο 6 ή περισσότερων «σημείων» από τις 3 

κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα, απαραίτητη είναι η παρουσία 

τουλάχιστον δύο «σημείων» από την πρώτη κατηγορία και ενός τουλάχιστον σημείου 

από τη δεύτερη και Τρίτη κατηγορία (Γενά, 2002, 30).  

Εξ ορισμού η Αυτιστική Διαταραχή εμφανίζεται πριν την ηλικία των 3 ετών. 

Πολλές φορές ωστόσο οι γονείς έχουν παρατηρήσει κάποια «ανησυχητικά 

χαρακτηριστικά». Τα τρία στοιχεία που διαφοροποιούν τα βρέφη 18 μηνών και 

αποτελούν πιθανές ενδείξεις αυτισμού είναι: 

1. Το «πρωτοδηλωτικό δείξιμο» ή «δακτυλοδείξιμο»  

2. Η «βλεμματική παρακολούθηση ενηλίκου» 

3. Το «συμβολικό παιχνίδι» (Γενά, 2002, 33). 
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Η οπισθοδρόμηση σε αυτά τα χαρακτηριστικά περιγράφεται από τους Baird, Cass 

και Slonims (2003) που αναφέρουν ότι περίπου στο 25-30% των παιδιών που έχουν 

αυτισμό, η εμφανής στάση και μερικές φορές η οπισθοδρόμηση της ανάπτυξης 

εμφανίζεται μεταξύ των 15-21 μηνών. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται απώλεια της 

χρήσης λέξεων που συνοδεύεται από κοινωνική απόσυρση, απώλεια της βλεμματικής 

επαφής και της διάθεσης για παιχνίδι, και μερικές αλλαγές τον ύπνο και τις διατροφικές 

συνήθειες. Ωστόσο η Frith (1994, 164) παρομοιάζει τη βλεμματική αποφυγή των ατόμων 

με αυτισμό με την αποφυγή που παρουσιάζουν τα ντροπαλά άτομα και τίποτα παραπάνω 

αναιρώντας το ότι αποτελεί χαρακτηριστικό του αυτισμού. Η αρχή των ασυνήθιστων 

συμπεριφορών όπως το να εστιάζει υπερβολικά και να κοιτάει ένα αντικείμενο και το 

χτύπημα ή άλλες ιδιομορφίες μπορεί να παρουσιαστούν. Ωστόσο σε πολλές τέτοιες 

περιπτώσεις, η προσεκτική παρατήρηση του ιστορικού αποκαλύπτει ότι η ανάπτυξη την 

κοινωνικής επικοινωνίας ήταν ελαφρώς αφύσικη πριν να εμφανιστεί η οπισθοδρόμηση 

και οι λέξεις που χάθηκαν να μην χρησιμοποιούνταν επικοινωνιακά (Γενά, 2002, 34). 

Ωστόσο υπάρχουν και εργαλεία προληπτικού ελέγχου για να γίνει η διάγνωση σε πολύ 

μικρή ηλικία. 

Η κλίμακα CHAT (Checklist for Autism in Toddlers), συντάχθηκε και 

σταθμίστηκε από τους Baron-Cohen, Allen και Gillberg (1992) τα βρέφη που σε ηλικία 

18 μηνών δεν έχουν αναπτύξει κανένα από τα 3 χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν 

κατατάσσονται σε ομάδα υψηλής επικινδυνότητας για αυτισμό.  

Εκτός από την κλίμακα CHAT έχουν αναπτυχθεί σήμερα εργαλεία προληπτικού 

ελέγχου (ανίχνευση-screening) για να γίνει καλύτερα η διάγνωση του αυτισμού. Τα 

εργαλεία αυτά, έχουν σχεδιαστεί για να συγκεντρώνουν πληροφορίες για την κοινωνική 

και επικοινωνιακή ανάπτυξη του παιδιού σε ένα ιατρικό πλαίσιο. Παρακάτω παρατίθεται 

μια λίστα με τα εργαλεία αυτά: 

 Η κλίμακα κατάταξης Αυτισμού σε Παιδιά (CARS).  

 Το πρόγραμμα Διαγνωστικής Παρατήρησης Αυτισμού (ADOS-G)  

 To PL-ADOS  

 Συνέντευξη γονέων για τον αυτισμό (Parent Interview for Autism)  (Γενά, 2002, 

24). 
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Οι γονείς επιθυμούν η διάγνωση να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα, γιατί η 

πρώιμη παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Οι Howlin 

& Moore (1997) ερεύνησαν τις απόψεις 1.300 γονέων ατόμων με αυτισμό ηλικίας 2-49 

ετών σχετικά με τη διαγνωστική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τα παιδιά τους. 

Επίσης συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με την ηλικία στην οποία έγινε η διάγνωση του 

αυτισμού, το χρόνο που χρειάστηκε για να γίνει η διάγνωση και ποιοι είναι οι 

επαγγελματίες που αναμείχτηκαν σε αυτή. Γενικά, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι 

πλέον τα παιδιά διαγιγνώσκονται σε μικρότερη ηλικία από ότι τις προηγούμενες 

δεκαετίες, αλλά ακόμα η μέση ηλικία της διάγνωσης είναι περίπου γύρω στα 6 χρόνια.  Η 

έρευνα αποδεικνύει ότι πολλοί γονείς συνεχίζουν να βιώνουν μεγάλη και πολλές φορές 

απογοητευτική καθυστέρηση προτού να λάβουν την τελική διάγνωση. Ακόμα χειρότερα, 

ακόμα και όταν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, το μέγεθος της πρακτικής βοήθειας που 

τους παρέχεται είναι συνήθως αρκετά περιορισμένο. 

 

1.2 Αιτιολογία – Επιδημιολογία του αυτισμού 

Ο αυτισμός παραμένει μία ετερογενής και πολύπλοκη αναπηρία και αποτελεί το 

αντικείμενο μεγάλου αριθμού θεωριών σχετικά με την αιτιολογία του και τη θεραπεία 

του. Η φύση του, καθώς και των σχετιζόμενων συνθηκών που τον προκαλούν, αποτελεί 

ένα ιδιαίτερο αίνιγμα ύστερα από τόσα χρόνια έρευνας. Η Frith (1994, 83) τον 

περιγράφει ως ένα τεράστιο ψηφιδωτό στο οποίο διαπλέκεται ο βιολογικός και 

ψυχολογικός παράγοντας. Επίσης περιγράφει την αιτία του ως μια μακρά αιτιολογική 

αλυσίδα. Πολλές διαφορετικές μορφές του αυτισμού έχουν προταθεί ως η αιτιολογική 

τους βάση, όπως ελαττωματικά γονίδια, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, μεταβολικές 

διαταραχές, μολυσματικοί ιοί, ανοσοποιητική δυασανεξία και ανοξία από περιγεννητικά 

προβλήματα. Αναμφίβολα ο αυτισμός είναι το αποτέλεσμα οργανικής δυσλειτουργίας 

και έχει βιολογική προέλευση.  

Οι Dempsey και Foreman (2001) αναφέρουν ότι καμία από τις θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν για να αιτιολογήσουν τον αυτισμό δεν είναι ολοκληρωμένη. Υπάρχει ένα 

εύρος γνωστών βιολογικών αιτιών για τον αυτισμό αλλά καμία από αυτές δεν είναι 

μοναδική για το σύνδρομο του αυτισμού. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό των περιπτώσεων 
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του αυτισμού οι οποίες σχετίζονται με γνωστές αιτίες ποικίλει από 10 μέχρι 30 % όλων 

των περιπτώσεων του αυτισμού (Gillberg & Coleman, 1996).  

Για πολλά χρόνια θεωρούνται ότι ο αυτισμός ήταν το αποτέλεσμα της μειωμένης 

φροντίδας των γονέων και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Ωστόσο, η έρευνα τα 

τελευταία 20 χρόνια παρείχε αυξανόμενη απόδειξη ότι ο αυτισμός έχει νευροβιολογική 

βάση (Bauman, Filipek & Kemper, 1997). 

Αν και πλέον ο αυτισμός έχει πλέον συμφωνηθεί ότι αποτελεί μία νευροβιολογική 

διαταραχή, τα αποτελέσματα από το σκανάρισμα της δόμησης του εγκεφάλου με 

διαγνωστικούς σημειωτές δεν έχουν παρουσιάσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο. Τα 

σημεία νευρολογικής δυσλειτουργίας που εντοπίζονται συχνά στα αυτιστικά παιδιά 

περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ανωμαλίες του εγκεφαλογραφήματος, ανώμαλο 

νυσταγμό, ανώμαλη διατήρηση ορισμένων νηπιακών αντανακλαστικών και στερεότυπες 

κινήσεις (Frith, 1994, 86). Οι Damasio, Ralph και  Maurer (1978) ανέλυσαν τις κινητικές 

και συμπεριφορικές διαταραχές που παρατηρούνται στον παιδικό αυτισμό. Με βάση την 

αναλογία σε σημάδια και καταστάσεις που παρατηρούνται στην αναλογία των ενηλίκων, 

πρότειναν ότι ο αυτισμός προκύπτει από δυσλειτουργία στο σύστημα των αμφίπλευρων 

νευρικών δομών που περιλαμβάνουν το δακτύλιο του μεσολιμβικού φλοιού (mesolimbic 

cortex) στο μεσαίο μετωπικό (mesial frontal) και κροταφικό λοβό (temporal lobes), στο 

νεοραβδωτό (neostriatum) και τα προγενέστερα (anterior) και μέσα πυρηνικά σύνολα του 

θαλάμου (medial nuclear groups of the thalamus). 

Επίσης παρ’ όλη την επιβεβαίωση για την οργανική βάση της διαταραχής, τα 

διαγνωστικά κριτήρια απορρέουν από  την ομοφωνία των απόψεων παρά από το ότι 

οργανικά έχει αποδειχτεί κάτι. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα βιολογικό τεστ 

ανίχνευσης του αυτισμού (Baird, Cass & Slonims, 2003). 

Από γενετικής άποψης, τα γενετικά αίτια φαίνεται ότι συνεισφέρουν ως 

παράγοντες στον αυτισμό, αν και δεν έχει ενοχοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο γονίδιο 

που να προκαλεί τον αυτισμό. Υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της 

ανάμειξης των γονιδίων στον αυτισμό. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής τρόπος 

κληρονόμησής τους. Έρευνες σε οικογένειες παιδιών και διδύμων απεικονίζουν το ότι ο 

φαινότυπος του αυτισμού δεν επαρκεί για να εξηγήσει το ποιος ή ποιοι γενότυποι 

συμμετέχουν στη δημιουργία του αυτισμού. Δεν έχει διευκρινιστεί ποια θα έπρεπε να 
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είναι η εικόνα του φαινότυπου για να δοθεί σαφής απάντηση ως προς το ποια γονίδια 

εμπλέκονται. Γνωστικά και κοινωνικά ελλείμματα υποδεικνύονται ως οι ηπιότερες 

παραλλαγές του φαινότυπου του αυτισμού, αλλά και το πώς θα οριστούν αυτά τα 

ελλείμματα απαιτεί περισσότερη έρευνα (Smalley, 1991). 

Ο αυτισμός δεν πρέπει πλέον να γίνεται αντιληπτός ως μια ιδιαίτερα σπάνια 

διαταραχή. Τα υψηλά ποσοστά παρουσίας του πρέπει να γίνουν γνωστά στους σχετικούς 

με το είδος επαγγελματίες. Σύμφωνα με το DSM-IV, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1994, η 

αυτιστική διαταραχή απαντάται σε συχνότητα 2-5 περιπτώσεων για κάθε 10.000. 

Ωστόσο, αρκετές επίσημες ανασκοπήσεις σχετικά με την επικράτηση της αυτιστικής 

διάχυτης διαταραχής (autism spectrum disorders) αναφέρουν ότι οι πιο πρόσφατες 

έρευνες βρίσκουν ότι τα 30 με 60 άτομα στα 10.000 είναι αυτιστικά (Rutter, 2005). Οι 

Gilbert και Wing (1999), επίσης, επισημαίνουν ότι ενώ οι αρχικές έρευνες παρουσίασαν 

ένα ποσοστό παρουσίας του αυτισμού στα παιδιά κάτω από το 0,5 στα 1.000 παιδιά, οι 

πιο πρόσφατες έρευνες παρουσίασαν ένα μέσο ποσοστό παρουσίας του σε περίπου 1 

παιδί στα 1.000. Συμπεραίνεται λοιπόν από τους ίδιους ότι ο αυτισμός εμφανίζεται πλέον 

πιο συχνά από ότι πιστευόταν παλαιότερα ότι είναι.  

Οι αιτίες για αυτή την αύξηση της εμφάνισης του αυτισμού μπορούν να 

αναφερθούν μόνο ως πιθανές χωρίς να μπορεί καμιά από αυτές να επιβεβαιωθεί. Οι 

Gilbert και Wing (1999) θεωρούν ότι η χρήση των αυστηρών κριτηρίων βασισμένων στις 

περιγραφές του Kanner, δίνει σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά ύπαρξης του αυτισμού σε 

σχέση με τα κριτήρια του DSM ή του ICD. Είναι πολύ πιθανό ότι τα χαμηλά ποσοστά 

που βρεθήκανε σε παλαιότερες έρευνες του 1960 ή του 1970 οφείλονται στη χρήση 

αυτών των κριτηρίων. Προσθέτουν όμως ότι πιθανώς να υπάρχει μια πραγματική αύξηση 

στο ποσοστό των ατόμων με αυτισμό στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Ένας από τους 

λόγους που μπορούμε να θεωρήσουμε ως υπαίτιους  είναι η αύξηση της μετανάστευσης. 

Επίσης από την εποχή της πρώτης έρευνας το 1960, έχει επιτελεστεί μια τεράστια 

ανάπτυξη στις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές παροχές για τα άτομα με αυτισμό. Έχει 

αυξηθεί όμως σημαντικά και η επαγγελματική και δημόσια επαγρύπνηση σχετικά με το 

σύνδρομο του αυτισμού. Η ποιότητα και η ποσότητα των υπηρεσιών για τους νέους 

ανθρώπους με το σύνδρομο του αυτισμού δεν είναι οι ιδανικές, αλλά είναι πολύ 

καλύτερες από παλαιότερα. Ως αποτέλεσμα αυτή η ανάπτυξη επέφερε την πιο έντονη 
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επαγρύπνηση των παιδιάτρων, ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών 

σχετικά με την παρουσία του αυτισμού. Είναι δεδομένο ότι ως ένα αξιοσημείωτο βαθμό, 

η αύξηση μέσα στα χρόνια του αριθμού των ατόμων που διαγιγνώσκονται με αυτισμό 

αποτελεί συνέπεια της καλύτερης εξακρίβωσης και της πιο διευρυμένης γνώσης για τον 

αυτισμό (Rutter, 2005). 

Η παρουσία του αυτισμού είναι 3-5 φορές συχνότερη στα αγόρια από ότι στα 

κορίτσια. Η κατανομή των παιδιών με αυτισμό στα διάφορα κοινωνικο-οικονομικά 

στρώματα είναι ανεξάρτητη από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, όπως απέδειξαν τα 

ευρήματα δημογραφικών ερευνών για τον αυτισμό. Επιπλέον η συχνότητα του αυτισμού 

είναι ανεξάρτητη από φυλετικές καταβολές (Γενά, 2002, 32). 

Η αύξηση του ποσοστού των ατόμων με αυτισμό συνεπάγεται ότι θα είναι και η 

παρουσία των αυτιστικών μαθητών στο σχολείο θα είναι συχνότερη. Είναι απαραίτητο 

λοιπόν να διερευνηθούν σε βάθος οι στρατηγικές ο οποίες θα βοηθήσουν να παιδιά με 

αυτισμό να ανταπεξέλθουν στο απαιτητικό περιβάλλον του σχολείου.  

 

1.3 Τα παιδιά με αυτισμό στο Γενικό σχολείο 

Η έννοια της «πλήρους ένταξης» πραγματοποιείται όταν οι μαθητές με ειδικές 

ανάγκες που εκπαιδεύονται στα ίδια εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που εκπαιδεύονται οι 

τυπικά αναπτυσσόμενοι συνομήλικοί τους λαμβάνοντας συγχρόνως και τις κατάλληλες 

υπηρεσίες υποστήριξης και δεν τοποθετούνται σε τάξεις ειδικής αγωγής ή σε σχολεία 

ειδικής αγωγής. Προωθεί τη γενικότερη ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες στα 

κανονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.  

Κυρίως στην περίπτωση των παιδιών με αυτισμό, η ενσωμάτωση αυτή είναι 

πολύτιμη για την περαιτέρω εξέλιξή τους. Η επαφή των παιδιών αυτών με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης αποτελεί θέμα υψηλής σημασίας έτσι ώστε να αναπτύξουν τις 

κοινωνικές, επικοινωνιακές και γνωστικές τους δεξιότητες. Γι αυτό το λόγο, η απλή 

τοποθέτηση των παιδιών αυτών στην τυπική τάξη δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή 

τρόπο για την επιτυχή και ομαλή τους κοινωνικοποίηση (Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon, 

& Sirota, 2002) 

Επίσης, στα πλεονεκτήματα της ένταξης των παιδιών με αυτισμό στο γενικό 

σχολείο, οι Mesibov και Shea (1996) αναφέρουν την αύξηση των προσδοκιών των 
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δασκάλων από αυτά, το ότι τα παιδιά με αυτισμό βλέπουν και μπορούν να έχουν για 

μοντέλα συμπεριφοράς τους τυπικά αναπτυσσόμενους συμμαθητές τους, μαθαίνουν 

περισσότερα και αποκτούν αυτοεκτίμηση, είναι λιγότερο απομονωμένα και αφαιρείται 

αρκετά το στίγμα για τους ανάπηρους μαθητές  και τις οικογένειές τους. Μέσω της 

άμεσης παρατήρησης της συμπεριφοράς των τυπικά αναπτυσσόμενων συνομηλίκων του, 

το παιδί με αυτισμό αυξάνει σημαντικά τον αριθμό και τη διάρκεια των 

αποτελεσματικών κοινωνικών αλληλεπιδάσεων με άλλα παιδιά (Norris & Dattilo, 1999). 

Ωστόσο ποικίλα είναι και τα εμπόδια που συναντά η ενσωμάτωση των μαθητών 

με αυτισμό στο γενικό σχολείο. Ορισμένες φορές οι μαθητές αυτοί μέσα στην τυπική 

τάξη διασπώνται εύκολα, έχουν μικρή συγκέντρωση, αγχώνονται ή μπερδεύονται από τις 

αλλαγές, υποφέρουν από τις υπερβολικές πληροφορίες και τα ερεθίσματα και δεν 

μπορούν να ερμνεύσουν τους κοινωνικούς ή σχολικούς κανόνες. Επίσης είναι δύσκολο 

να αναπτύξουν την ανεξαρτησία τους. Τα γεγονότα αλλάζουν πολύ απότομα και είναι 

δύσκολο για τα παιδιά αυτά να δημιουργήσουν μια ρουτίνα ή να αποκτήσουν την 

αυτοπεποίθηση στην ικανότητά τους να κατανοήσουν το περιβάλλον. Αυτά έχουν ως 

αποτέλεσμα οι μαθητές με αυτισμό να κοιτάνε τους δασκάλους τους για να καταλάβουν 

τι πρέπει να κάνουν. Επιπλέον, οι δάσκαλοι μπορεί να αισθανθούν πίεση στο να 

επιβλέψουν τη συμπεριφορά των παιδιών από κοντά έτσι ώστε να τους βοηθήσουν να 

ταιριάξουν και έτσι μπορεί να καταλήξουν στο να τους κάνουν περισσότερο 

εξαρτημένους (Mesibov & Shea, 1997). Ακόμα, πολλές φορές οι ακαδημαϊκές 

ικανότητες των μαθητών με αυτισμό δεν μπορούν να συμπορευτούν με τους τυπικής 

ανάπτυξης συνομηλίκους τους, μετατρέποντας έτσι την τοποθέτησή τους στην τάξη ως 

ένα θέμα που σχετίζεται μόνο με την κοινωνική ένταξή τους και όχι την γνωστική 

(Boutot, & Bryant, 2005). 

Έτσι, οι μαθητές με αυτισμό χρειάζονται ειδική καθοδήγηση μέσα στο γενικό 

σχολείο που ελαχιστοποιεί τα ελλείμματά τους και τους παρουσιάζει πληροφορίες με 

κατανοητό τρόπο. Πολλές παραδοσιακές εκπαιδευτικές τεχνικές κατάλληλες για άλλους 

μαθητές είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικές για τους μαθητές με αυτισμό. Ειδικότερα, οι 

μαθητές με αυτισμό έχουν βασικά ελλείμματα στον τομέα της γλώσσας, έτσι ώστε η 

λεκτική εξήγηση αποτελεί το λιγότερο παραγωγικό τρόπο για να μεταφέρει κανείς 

πληροφορίες σε αυτούς (Mesibov & Shea, 1997). 
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Η τοποθέτηση μαθητών με αυτισμό στο γενικό σχολείο καθώς και ο σχεδιασμός 

του προγράμματός τους αποτελούν ένα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο εγχείρημα. 

Ανεξάρτητα από την περίπλοκη φύση και σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης, είναι 

απαραίτητο να πραγματοποιηθεί για όλα τα παιδιά και τους εφήβους με αυτισμό ένα 

πρόγραμμα εξατομικευμένο στις ανάγκες, τις δυνατότητές τους και τα ενδιαφέροντά τους 

έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Richard, Boer-Ott, Smith-Myles, 2003). 

Για να σχεδιαστεί σωστά ένα πρόγραμμα παρέμβασης πρέπει οι ειδικοί να έχουν 

υπόψη τους ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία της ένταξης των μαθητών αυτής 

της ομάδας. Οι Eldar, Talmor και Wolf-Zukerman (2009) ερεύνησαν την ένταξη των 

παιδιών με αυτισμό στις τυπικές τάξεις και προσπάθησαν να αναλύσουν τους παράγοντες 

που συντελούν στην επιτυχία ή την αποτυχία τους. Δύο γενικές κατηγορίες παραγόντων 

προκύπτουν που επηρεάζουν την επιτυχία ή αποτυχία της ένταξης. Από τη μία είναι 

χαρακτηριστικά του  ενταξιακού περιβάλλοντος όπως η συνεργασία, οι στάση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη και η οργάνωση του σχολείου και από την άλλη η 

συμπεριφορική, κοινωνική και γνωστική λειτουργία των μαθητών. Επομένως οι 

παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν στην προσαρμογή του περιβάλλοντος στα 

χαρακτηριστικά του μαθητή και στην ανάπτυξη του στους τομείς που παρουσιάζει 

έλλειμμα.  

Ο βαθμός και η ένταση της υποστήριξης που παρέχεται σε ένα μαθητή με 

αυτισμό στο γενικό σχολείο εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του 

μαθητή. Όσον αφορά τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο περιβάλλον είναι 

απαραίτητο προτού επιτευχθεί αυτό να αξιολογηθεί το παιδί έτσι ώστε να βρεθούν οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες του καθώς και τα ενδιαφέροντά του. Εκτός από την 

τροποποίηση του φυσικού περιβάλλοντος,  πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών και κυρίως  η κατάλληλη εκπαίδευσή τους. Επίσης είναι  απαραίτητη  η 

συνεργασία μεταξύ όλων των μελών που σχετίζονται με το παιδί, δηλαδή των γονέων, 

των δασκάλων την γενικής τάξης καθώς και των ειδικών παιδαγωγών (Eldar, Talmor, & 

Wolf-Zukerman, 2009). Η Γενά (2002, 255) υποστηρίζει ότι για να είναι επιτυχημένη η 

πλήρης ένταξη σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ 

δασκάλων και άλλων ειδικών, όπως ψυχολόγων ή κοινωνικών λειτουργών.   
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Όσον αφορά τις στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 

των περιοχών στις οποίες παρουσιάζει έλλειμμα το παιδί με αυτισμό, είναι ποικίλες και 

επιλέγονται ανάλογα με τη δεξιότητα που επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να βελτιώσει ή να 

προσαρμόσει. Άλλες από τις δεξιότητες αφορούν τον κοινωνικό τομέα και άλλες το 

γνωστικό. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να θεωρούν δεδομένο το ότι οι μαθητές με αυτισμό 

δεν είναι ανίκανοι να μάθουν, απλά χρειάζονται πιο εξειδικευμένες κατευθυντήριες 

τεχνικές. Επίσης οι μαθητές με αυτισμό μπορούν να ωφεληθούν αρκετά και στον 

κοινωνικό τομέα από την εφαρμογή ποικίλων εξατομικευμένων τεχνικών. Οι Boutot και 

Bryant (2005) βρήκαν ότι, με την εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων κοινωνικού 

περιεχομένου, οι μαθητές με αυτισμό που εντάσσονται σε ενταξιακά περιβάλλοντα 

επιτυγχάνουν να γίνουν αποδεκτοί, και μέλη των ομάδων τους συνομηλίκων τους. 

Οι Hart και Whalon  (2008) προτείνουν στρατηγικές που προωθούν τη συμμετοχή 

των μαθητών με αυτισμό στο μάθημα και την επιτυχή κοινωνικοποίησή τους. Οι 

στρατηγικές αυτές είναι οι εξής: 

 Λειτουργική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

 Παρεμβάσεις αυτορρύθμισης  

 Οργάνωση μέσω γραφικών 

 Οπτικά βοηθήματα 

 Χρήση σεναρίων 

 Στρατηγικές με τη χρήση ομαδοποίησης 

 Ανάλυση έργου 

 Επιλογή εργασιών μέσα από ποικιλία  

 Οργανωμένες ρουτίνες δραστηριοτήτων 

 Παροχή οδηγιών 

 Προγράμματα δραστηριοτήτων 

 Αυτοπαρατήρηση και μοντελοποίηση με τη χρήση βίντεο 

 Παρακίνηση του μαθητή να εμπλακεί σε δραστηριότητες 

 Οπτικοποίηση των μαθημάτων 

 Βοηθητικές συσκευές για τη μνήμη 

 Χρήση κοινωνικών ιστοριών 
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 Συνεργασία γονέων με το σχολείο  

 

Ένας πολύ σημαντικός τομέας τον οποίο καλούνται οι εκπαιδευτικοί να 

αντιμετωπίσουν όταν παιδιά με αυτισμό εντάσσονται στις τυπικές τάξεις είναι η έλλειψη 

ανεξαρτησίας που τους χαρακτηρίζει και η οποία είναι πιο έντονη λόγω της ένταξης του 

μαθητή σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Αν και οι μαθητές με αυτισμό συνήθως 

αναπτύσσουν εξαιρετικές ικανότητες στις ατομικές εργασίες, ωστόσο πολλές φορές  

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να μάθουν τη λειτουργική αλληλουχία που πρέπει να 

ακολουθήσουν και απαιτούν άμεση ενασχόληση του δασκάλου μαζί τους για να 

μπορέσουν να προοδέψουν στα μαθήματά τους.  Έτσι ακόμα και αν οι μαθητές με 

αυτισμό βοηθούνται στο να λειτουργούν επαρκώς στις κανονικές τάξεις, να μαθαίνουν 

νέες δεξιότητες και να μην έχουν προβλήματα συμπεριφοράς, πιθανώς να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες της 

ανεξαρτησίας (Mesibov & Shea, 1997· Eldar, Talmor & Wolf-Zukerman, 2009). Για να 

γίνουν ανεξάρτητοι οι συγκεκριμένοι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν προσεγγίσεις του να 

ψάχνουν για πληροφορίες στο περιβάλλον τους, παρά να παρακολουθούν τους οικείους 

τους ενήλικες και να περιμένουν να τους πουν τι να κάνουν.  

Οι πιο κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης που έχουν προταθεί για την 

προώθηση της ανεξαρτησίας των μαθητών με αυτισμό στα ενταξιακά περιβάλλοντα είναι 

οι δεξιότητες της αυτορρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές εκπαιδεύουν τους μαθητές να 

αναγνωρίζουν μόνοι τους την κατάλληλη συμπεριφορά που πρέπει να εκδηλώσουν, να 

την καταγράφουν και να επιβραβεύουν μόνοι τους τον εαυτό τους. Η χρήση στρατηγικών 

αυτορρύθμισης στοχεύει κυρίως ανεξαρτητοποίησή των ενήλικων από τους ενήλικες 

μέσα και έξω από την τάξη (Hart &  Whalon, 2008· Harrower & Dunlap, 2001). Οι 

στρατηγικές αυτορρύθμισης δεν έχουν αποδειχτεί μόνο ως αποτελεσματικές  για την 

ανεξάρτητη λειτουργία του μαθητή από τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τη γενίκευσή 

τους έξω από την τάξη εφόσον αυτορρυθμίζεται μόνο του.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι στρατηγικές αυτορρύθμισης είναι από τις 

πρωταρχικές που πρέπει να διδαχτεί το αυτιστικό παιδί που συμμετέχει σε ένα γενικό 

σχολείο. Ωστόσο ο αριθμός των ερευνών που εστιάζουν άμεσα στις διαδικασίες 

αυτορρύθμισης, στο πώς αυτές εφαρμόζονται και ποια είναι τα αποτελέσματά τους είναι 
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πολύ περιορισμένος. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να διερυνήσει το πεδίο αυτό. 

Προτού όμως περιγραφεί η μεθοδολογία θα περιγραφούν λεπτομερώς οι δεξιότητες και 

παρεμβάσεις αυτορρύθμισης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ 

 

2.1 Αυτοπροσδιορισμός και αυτορρύθμιση 

 Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελεί ένα 

από τα φλέγοντα ζητήματα της ειδικής παιδαγωγικής στα πλαίσια της εκπαίδευσης και 

της συνεκπαίδευσης. Ο αυτοπροσδιορισμός διασφαλίζει το αναφαίρετο δικαίωμα του 

ατόμου να αποφασίζει για τον εαυτό του και τη ζωή του και είναι ένας όρος στενά 

συνδεδεμένος με την ποιότητα ζωή (Καρτασίδου, 2007). Την τελευταία δεκαετία, η 

έννοια του αυτοπροσδιορισμού έχει αναδυθεί ως μια πολύ σημαντική μεταβλητή στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και στα περιβάλλοντα που προορίζονται και για άτομα με 

αναπηρίες.  

Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού έχει προσεγγιστεί, στη βιβλιογραφία, από 

ποικίλες διαφορετικές σκοπιές, όπως αυτή που περιγράφει τον αυτοπροσδιορισμό ως 

δικαίωμα, ένα ιδανικό ή μια αρχή, ως την έμφυτη κίνηση που προκύπτει από τα 

εσωτερικά κίνητρα του ανθρώπου, ως μια ικανότητα, ως επεξεργασία ή αποτέλεσμα ή ως 

ένα χαρακτηριστικό ενός ατόμου.  

Η λειτουργική θεωρία του Wehmeyer αντιμετωπίζει τον αυτοπροσδιορισμό ως 

ένα προσωπικό χαρακτηριστικό των ατόμων (Wehmeyer & Bolding, 1999). Ο 

αυτοπροσδιορισμός επιτρέπει στο άτομο να λειτουργεί ως ο πρωταρχικός προκαλών 

(causal agent) παράγοντας  στη ζωή του, να επιλέγει και να αποφασίζει για την ποιότητα 

της ζωής του χωρίς να επεμβαίνουν στη γνώμη του άλλες εξωτερικές επιδράσεις 

(Wehmeyer & Kelchner, 1996). Ως παράγοντας πρωταρχικώς προκαλών ορίζεται ο 

άνθρωπος που κάνει ή προκαλεί την αλληλουχία και την πραγματοποίηση των 

γεγονότων στη ζωή του (Wehmeyer, Shogre, Zager, Smith & Simpson, 2010· Wehmeyer, 

1999). Το να είναι ικανός κάποιος άνθρωπος να αυτοπροσδιορίζεται, σημαίνει να μπορεί 

να εμπλέκεται σε καταστάσεις με την πλήρη αίσθηση της θέλησής του, της επιλογής του 

και της προσωπικής τους υποστήριξης (Wehmeyer, 1999).  

Ο αυτοπροσδιορισμός προκύπτει μέσα από τα χρόνια καθώς τα παιδιά και οι 

έφηβοι μαθαίνουν δεξιότητες και αναπτύσσουν συμπεριφορές που τους διευκολύνουν να 
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είναι υπεύθυνοι για τη ζωή τους Επιπλέον, τρεις πρωταρχικοί παράγοντες επιδρούν στην 

ανάδυση του αυτοπροσδιορισμού: η προσωπική ικανότητα η οποία επηρεάζεται από τη 

μάθηση και την ανάπτυξη, οι ευκαιρίες που επηρεάζονται από τα περιβάλλοντα και τις 

εμπειρίες, και η υποστήριξη και οι προσαρμογές (Wehmeyer, 1999). 

Η αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά αναφέρεται σε δράσεις που καθορίζονται 

από τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής: το άτομο 

να δρα αυτόνομα, οι πράξεις τους να είναι αυτορρυθμιζόμενες (self-regulated), να 

ξεκινάει ή να ανταποκρίνεται σε περιστατικά με ένα τρόπο ψυχολογικής ενδυνάμωσης 

και να ενεργεί με διάθεση αυτοπραγμάτωσης (self-realizing) (Wehmeyer & Schalock, 

2001· Wehmeyer, 1999). Μια συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηριστεί 

αυτοπροσδιοριζόμενη ή μη με βάση την παρουσία αυτών των χαρακτηριστικών. Οι  

πράξεις του ατόμου, δηλαδή, πρέπει να ανατανακλούν σε κάποιο βαθμό κάθε ένα από 

αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Η ηλικία, οι ευκαιρίες που παρέχονται, η ικανότητα 

του ατόμου και οι συνθήκες του περιβάλλοντος ίσως να έχουν κάποια επίδραση στο 

βαθμό στον οποίο εμφανίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά (Wehmeyer, 1999). 

Ο αυτοπροσδιορισμός αποτελείται από κάποια βασικά στοιχεία, τα οποία είναι τα 

εξής: ικανότητα επιλογής, επίλυση προβλήματος, λήψη απόφασης, καθορισμός και 

επίτευξη στόχων, ικανότητες αυτορρύθμισης,  ικανότητες αυτό-συνηγορίας και αρχηγίας 

(Wehmeyer & Shalock, 2001). 

Τα τελευταία χρόνια, η προώθηση του αυτοπροσδιορισμού για νέους και ενήλικες 

με ειδικές ανάγκες αποτελεί μια διεθνή αξιόλογη προσπάθεια (Wehmeyer, Hughes, 

Agran, Garner & Yeager, 2003). Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την 

εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στις δεξιότητες του αυτοπροσδιορισμού. Ο 

Wehmeyer (1998) αναφέρει ότι το γεγονός που αποτελεί πραγματική πρόκληση είναι το 

να μεταφερθεί η συζήτηση για τον αυτοπροσδιορισμό από τις αμφιβολίες για το αν 

μπορεί να εφαρμοστεί στα άτομα με σοβαρές αναπηρίες στο πως θα καταστήσουμε 

εφικτή την εφαρμογή του σε αυτά τα άτομα. Γνωρίζοντας την αποδεδειγμένη σημασία 

του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με ειδικές ανάγκες  έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

μετάβαση από το σχολείο στην κοινωνία, φαίνεται ξεκάθαρο ότι πρέπει να προωθηθεί η 

εκπαίδευση του αυτοπροσδιορισμού για μια ποικιλία λόγων. Κυρίως όμως για να 

διευκολύνει τα άτομα  να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους έτσι ώστε να μπορούν να 
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χρησιμοποιούν τις δεξιότητες τους ως μια στρατηγική για την ενσωμάτωσή τους στην 

τάξη.  

Επιχειρώντας ο Wehmeyer (1998) να απαντήσει στο ερώτημα «αν ο 

αυτοπροσδιορισμός και συνεπώς οι δεξιότητές του, μπορεί να διδαχτεί σε παιδιά με 

αναπηρίες» αναφέρει ότι η εκπαιδευτική και η ψυχολογική βιβλιογραφία υποδεικνύουν 

ξεκάθαρα ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να διδαχθούν να αυτορρυθμίζουν και να 

αυτοδιαχειρίζονται τη συμπεριφορά τους, να είναι λιγότερο εξαρτώμενα από τους άλλους 

και να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους και να τις χρησιμοποιούν για να κάνουν τις 

επιλογές τους. 

Τα παιδιά με αυτισμό αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες στις 

οποίες υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για την προώθηση του αυτοπροσδιορισμού. Μπορεί ο 

αυτοπροσδιορισμός και οι επιμέρους δεξιότητές του να διδαχθούν σε παιδιά με αυτισμό· 

Αν και πολλά από τα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό μπορεί να επηρεάσουν 

αρνητικά την ανάπτυξη αυτών των βασικών δεξιοτήτων, κανένα δεν μπορεί να 

αποκλείσει τα άτομα αυτά από το να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. Στην 

πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι οι μαθητές με αυτισμό μπορούν μέσα της 

εκπαιδευτικής υποστήριξης και προσαρμογής να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες. 

Ωστόσο, κατά το σχεδιασμό ενός προγράμματος που θα προωθεί τον αυτοπροσδιορισμό 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό ως 

προς την επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση (Wehmeyer, Shogren, Smith, 

Zager, & Simpson, 2010). 

Για τη σχεδίαση και εφαρμογή μιας παρέμβασης απευθυνόμενης στην ενίσχυση 

της συμπεριφοράς  παιδιών με αυτισμό ο στόχος που πρέπει να τεθεί είναι η ανάπτυξη 

των λειτουργικών συμπεριφορών που θα μεγιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στις 

απαραίτητες  δραστηριότητες για τη φροντίδα του εαυτού τους, της εργασίας τους (είτε 

σχολικής είτε επαγγελματικής) και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (Wehmeyer, 

Shogren, Smith, Zager, & Simpson, 2010). Ωστόσο επειδή οι παρεμβάσεις συνήθως 

βασίζονται με την προτροπή και την παροχή ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, τα παιδιά αυτά είναι πιθανό να κατακτήσουν τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα χωρίς όμως να έχουν την ικανότητα να την εκδηλώνουν όταν είναι μόνα 

τους χωρίς την προτροπή του εκπαιδευτικού.  



 25 

Γι αυτό το λόγο πρέπει αρχικά να διδαχθεί στα παιδιά με αυτισμό η δεξιότητα της 

αυτορρύθμισης που είναι μία από τις βασικές δεξιότητες του αυτοπροσδιορισμού. Μέσα 

από τις διάφορες τεχνικές της, η αυτορρύθμιση ενθαρρύνει τους μαθητές αυτούς, των 

οποίων τα θέλω δεν ακούγονται συχνά,  να εκφράσουν με λέξεις στους εαυτούς τους, 

τους παρέχει στοιχεία για να εκφραστούν, και τους παρέχει τις γνώσεις για να θέσουν τις 

κατάλληλες ερωτήσεις και να προβούν σε αντιδράσεις απαραίτητες για να δράσουν 

σωστά (Lee, Simpson & Shogren, 2007). Οδηγούνται έτσι στην ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού τους.  

 

2.2 Η αξία των στρατηγικών αυτορρύθμισης  

Η αξία της προώθησης της κατευθυνόμενης από το μαθητή μάθησης (student-

directed learning) έχει εκλάβει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Η 

κατευθυνόμενη από το μαθητή μάθηση περιλαμβάνει την εκπαίδευση των μαθητών στη 

χρήση μιας ή περισσοτέρων αυτοκατευθυνόμενων διδασκαλικών στρατηγικών για να 

σχεδιάσουν, να εκτελέσουν και να κατευθύνουν τη δραστηριότητα της μάθησης. Αυτές 

οι στρατηγικές παρέχουν μια μεταβίβαση από την κατευθυνόμενη από το δάσκαλο 

διδασκαλία σε μια πιο μαθητοκεντρική, παρέχοντας έτσι ευκαιρίες στους μαθητές να 

κατευθύνουν και να ρυθμίζουν τη μάθησή τους (Agran, Sinclair, Alper, Cavin, 

Wehmeyer & Hughes, 2005). 

 Μέσα από τα χρόνια η παιδαγωγική βιβλιογραφία προτείνει ένα μεγάλο πλήθος 

παρεμβάσεων με σκοπό την τροποποίηση της συμπεριφοράς και της ακαδημαικής 

επίδοσης των παιδιών. Αν και οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να είναι αποτελεσματικές 

και επαρκείς, η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, η αλλαγή της 

συμπεριφοράς απαιτεί τη συνεχή φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού. Η εξάρτηση από 

τον εκπαιδευτικό παραμένει ένας περιορισμός στην πλειοψηφία των αποτελεσμάτων των 

διάφορων παρεμβάσεων στα παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης (Burgio, Whitman 

& Johnson, 1980). Σε μια ιδανική κατάσταση αυτά τα παιδιά θα μάθαιναν να παρέχουν 

μόνα τους στον εαυτό τους τις κατάλληλες οδηγίες σε περιβάλλοντα που δεν 

επιβλέπονται. Η αυξανόμενη αναδυόμενη τεχνοτροπία της αυτορρύθμισης παρέχει 

στρατηγικές για τη διδασκαλία αυτής της δεξιότητας (Stahmer & Schreibman, 1992). 
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Ιστορικά, η ικανότητα ενός ατόμου να ελέγχει και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά 

του θεωρείται ως ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό (Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle 

& Graham, 2005). Είναι ο μόνος τρόπος που εγγυάται ότι το άτομο θα μπορεί να δρα 

αυτόνομα στη ζωή του. Η αυτορρύθμιση αναφέρεται στις δράσεις που ένα άτομο 

προβαίνει για να αλλάξει ή να διατηρήσει τη συμπεριφορά του στα επιθυμητά επίπεδα 

(Daly & Ranally, 2003).  Σύμφωνα με τον  Kaser (n.d.) η αυτορρύθμιση ορίζεται ως η 

διαδικασία του να παρατηρεί ένα άτομο και να καταγράφει τις ακαδημαϊκές του και τις 

κοινωνικές του συμπεριφορές. Το να είναι ικανό ένα άτομο να αυτορρυθμίζεται 

αντανακλά μία μεταβίβαση της ενίσχυσης από τους άλλους στην αυτοενίσχυση από το 

ίδιο το άτομο για την εμφάνιση της κατάλληλης συμπεριφοράς  (Kasser, n.d.). Στην πιο 

απλή της μορφή οι μαθητές διδάσκονται να παρατηρούν συγκεκριμένα στοιχεία της 

συμπεριφοράς τους και να παρέχουν μια αντικειμενική καταγραφή της παρουσίας ή της 

μη παρουσίας της παρατηρούμενης συμπεριφοράς (Wilkinson, 2008). 

Οι στρατηγικές αυτορρύθμισης βοηθούν και διδάσκουν στους μαθητές να 

ελέγχουν τη συμπεριφορά τους αντί να βασίζονται στις προτροπές των γονέων τους, των 

δασκάλων τους ή των εξωτερικών εκπαιδευτών του και εξυπηρετούν τους μαθητές στο 

να γενικεύουν ότι έχουν μάθει στα διάφορα περιβάλλοντα (Koegel, Harrowel & Koegel, 

1999). Μέσω των στρατηγικών αυτορρύθμισης το άτομο που εμπλέκεται στη διαδικασία 

έχει τον έλεγχο της συμπεριφοράς του  ακόμα και όταν η επιθυμητή επιβράβευση 

καθυστερεί να δοθεί (Hoff, Kathryn, DuPaul & George, 1998). Η γενίκευση και η 

συντήρηση αποτελούν πολύ βασικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων των 

παρεμβάσεων αυτορρύθμισης (Hoff, Kathryn, DuPaul & George, 1998· Stevenson & 

Fantuzzo, 1984· Rhode, Morgan & Young, 1983· Burgio, Whitman & Johnson, 1980· 

Hughes & Agran, 1993· Gureasko-Moore, Dupaul and & White, 2006). Οι ερευνητές που 

ασχολήθηκαν με τον αυτοέλεγχο και τις τεχνικές της αυτορρύθμισης υποθέτουν ότι η 

αποτελεσματικότητα και η γενίκευση των διαδικασιών της οφείλονται στην πανταχού 

παρουσία του ατόμου που τις εφαρμόζει, δηλαδή του ίδιου του παιδιού. Το παιδί είναι ο 

καλύτερος διαχειριστής των γεγονότων γιατί μπορεί να παρέχει άμεσα στον εαυτό του 

την κατάλληλη καθοδήγηση και ενίσχυση όλη την ώρα και σε όλα τα περιβάλλοντα  

(Stevenson & Fantuzzo, 1984).  
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Επίσης, για τους εκπαιδευτικούς η εκπαίδευση των μαθητών τους στην 

αυτορρύθμιση ελευθερώνει αρκετό από το χρόνο τους για το σχεδιασμό του μαθήματος, 

τη σχεδίαση του μαθησιακού περιβάλλοντος και το πώς θα διδάξει το μάθημα και όχι να 

προσπαθεί συνεχώς να διαχειριστεί τα συμπεριφορικά προβλήματα και ακαδημαϊκά 

προβλήματα που προκύπτουν (McDougall, Skouge, Farrell & Hoff, n.d.· Hoff, Kathryn, 

DuPaul & George, 1998). 

Από κοινωνικής άποψης η εικόνα ενός ατόμου που λειτουργεί αυτόνομα χωρίς 

άμεση επίβλεψη, αξιολογείται καλύτερα από την κοινωνία και παρέχει στο παιδί εφόδια 

για να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του. Τέλος, είναι αυτονόητο, ότι οι άνθρωποι 

προτιμούν καταστάσεις στις οποίες έχουν κάποιο έλεγχο της ζωής τους και αυτές οι 

ευκαιρίες για ανεξαρτησία είναι πιθανό να αυξήσουν τη συμμετοχή τους, να μειώσου τις 

προβληματικές συμπεριφορές και να βελτιώσουν την απογοήτευσή τους (Hoff, Kathryn, 

DuPaul & George, 1998· Harchik, Sherman & Sheldon, 1992). 

 

2.3 Η χρήση των στρατηγικών αυτορρύθμισης για τα άτομα με αναπηρία 

Οι παρεμβάσεις αυτορρύθμισης έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για να 

βοηθήσουν μαθητές με ειδικές ανάγκες να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους κατά τη 

σχολική διαδικασία. Αυτές οι παρεμβάσεις βοηθούν τους μαθητές να εργαστούν 

υπεύθυνα και ανεξάρτητα, βελτιώνουν τον έλεγχο των μαθητών στη μάθησή τους και 

μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από τις παρεμβάσεις που χειρίζονται πρωτίστων 

από τους δασκάλους  (Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle & Graham, 2005· Burgio, 

Witman & Johnson, 1980· Hanick, Sherman & Sheldon, 1992). Οι στρατηγικές 

αυτορρύθμισης αποτελούν ένα μέσο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές με 

αναπηρίες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις δραστηριότητες της 

γενικής τάξης (Hughes, Agran, Copeland, Wehmeyer, Rodi & Presley, 2002· Koegel, 

Harrower & Koegel, 1999). 

Αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο να εκπαιδευτούν όλοι μαθητές για το πώς να 

διαχειρίζονται και να διδάσκουν τον εαυτό τους. Έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά για 

παιδιά με ΔΕΠΥ (Harris, Friedlander, Saddler, Frizelle & Graham, 2005· Gureasko-

Moore, DuPaul & White, 2006· Christie, Hiss & Lozanoff, 1984), μαθησιακές δυσκολίες 

(Martella, Leonard, Marchand-Martella & Agran, 1992· Hughes & Martin, 1993· Smith 
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et al., 1992· Harris, 1986), αποδιοργανωτική συμπεριφορά (Marti, Mithaug, Cox, 

Peterson, VanDycke & Cash, 2003· Nelson, Smith, Young & Dodd, 1991·Falk, Dunlap & 

Kern, 1996· Martin, Rutherford & DiGangi, 1993) και αυτισμό  (Koegel & Koegel. 1990· 

Stahmer & Schreibman, 1992· Lee, Simpson & Shorgen, 2007· Wilkinson, 2008·  

Callahan & Rademacher, 1999). 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της αυτορρύθμισης είναι η εστίαση στην 

εκπαίδευση της  δόμησης δεξιοτήτων έτσι ώστε οι μαθητές να είναι πιο ανεξάρτητοι, 

αυτοδύναμοι και υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά τους στην τάξη (Wilkinson, 2008). 

Ωστόσο όσο επιθυμητές και να είναι αυτές οι δεξιότητες, η δόμησή τους αποτελεί 

πρόκληση για πολλά παιδιά (Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle & Graham, 2005). 

Το αυθεντικό πακέτο αυτό-διδασκαλίας είχε αναπτυχθεί από τους Meichenbaum 

και Goodman (1971 όπως αναφέρεται στο Lam και Lim, 1999) και έχει το παρακάτω 

βήματα: 

1. Όρισε τη συμπεριφορά – στόχο 

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός προγράμματος αυτορρύθμισης είναι να 

καθοριστεί η συμπεριφορά ή οι συμπεριφορές που θα παρατηρηθούν. Το στάδιο 

αυτό περιλαμβάνει τον ορισμό της συμπεριφοράς με ένα καθαρό και 

αναγνωρίσιμο τρόπο από το ίδιο το άτομο.  

2. Να καθοριστούν οι ενισχυτές  

Οι ενισχυτές αναφέρονται στην επιβράβευση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να αυξήσει την εμφάνιση της επιθυμητής συμπεριφοράς ή να μειώσει την 

εμφάνιση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.  

3. Ορισμό της πιο κατάλληλης συσκευής αυτό-καταγραφής και παρέμβασης 

Η επιλογή της πιο κατάλληλης συσκευής αυτό-καταγραφής εξαρτάται από το 

πώς ο εκπαιδευτικός θα επιθυμούσε να καταγραφεί η συμπεριφορά στόχος. Με 

βάση την ικανότητα του μαθητή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 

ή το συνδυασμό κάποιων παρεμβάσεων αυτορρύθμισης.  

4. Εκπαίδευση του μαθητή στη χρήση της συσκευής αντιγραφής  

Σε αυτό το στάδιο ο  εκπαιδευτικός πολύ προσεκτικά διδάσκει το μαθητή να 

αναγνωρίζει και να παρατηρεί τη συμπεριφορά – στόχο, τον προτρέπει να 

συμμετέχει στην αυτό-αξιολόγηση της συμπεριφοράς και να καταγράφει την 
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αξιολόγησης και να ενισχύει την επιθυμητή συμπεριφορά με μια επιβράβευση 

που έχει καθοριστεί από κοινού.  

5. Εκπαίδευση της ανεξάρτητης αυτορρύθμισης  

Η εκπαίδευση της ανεξάρτητης αυτορρύθμισης αναφέρεται στη χρήση 

παρεμβάσεων αυτορρύθμισης χωρίς προτροπή ή εξωτερική διαχείριση από 

κάποιον άλλο. Για να επιτευχθεί αυτό, τα βήματα της παρέμβασης της 

αυτορρύθμισης που θα χρησιμοποιηθούν διδάσκονται λεπτομερώς και μετά σιγά 

σιγά απαλείφεται η ανάμειξη του δασκάλου για να επιτρέχει στο μαθητή να 

ολοκληρώσει τα βήματα ανεξάρτητα. Αυτή η σταδιακή απαλοιφή της εξωτερικής 

υποστήριξης μεταφράζεται στο ότι ο μαθητής ξοδεύει περισσότερο χρόνο για να 

αυτορρυθμιστεί  αυτοκαθοδηγώντας τον εαυτό του. 

 

Η επιτυχής εφαρμογή των διαδικασιών αυτορρύθμισης απαιτεί από το μαθητή να 

κινητοποιείται και να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες αυτορρύθμισης. Παρέχει 

στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή του 

προγράμματος διαχείρισης της συμπεριφοράς τους. Παρομοίως, ο εκπαιδευτικός πρέπει 

να έχει υπόψη του ότι θα χρειαστεί να επενδύσει τον απαιτούμενο χρόνο για να 

καθορίσει τη συμπεριφορά, να θέσει τους στόχους, να καθορίσει την ενίσχυση και να 

εκπαιδεύσει τους μαθητές του πως να αναγνωρίζουν, να καταγράφουν και να 

κατορθώνουν τους συμπεριφορικούς στόχους. Για να είναι αποτελεσματική η 

αυτορρύθμιση, οι διαδικασίες πρέπει να είναι αποδεκτές από όλα τα μέρη και να 

εφαρμόζονται με ακεραιότητα. Αν δεν είναι πλήρως υποστηριζόμενες είναι καλύτερα να 

εστιάζουν σε πιο κατάλληλες προσεγγίσεις διαχείρισης. Τελικώς, οι παρεμβάσεις 

αυτορρύθμισης δεν είναι κατάλληλες για κάθε παιδί. Μερικές διαδικασίες θα 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των ατόμων καλύτερα από κάποιες άλλες (Wilkinson, 2008). 

Οι παρεμβάσεις της αυτορρύθμισης έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για να 

βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρίες να αντιμετωπίσουν συμπεριφορικά, ακαδημαϊκά και 

κοινωνικά προβλήματα. Επίσης αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη και 

στη μάθηση ενός παιδιού (Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle & Graham, 2005). Οι 

Stevenson και  Fantuzzo (1984) περιγράφοντας την εφαρμογή των διάφορων 

παρεμβάσεων αυτορρύθμισης λένε ότι περιλαμβάνουν μια ποικιλία τεχνικών που είναι 
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σχεδιασμένες για να βοηθούνε τους μαθητές να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο την 

άμεση διαχείριση των ακαδημαϊκών τους επιτεύξεων και τη διαγωγή τους στην τάξη 

(Stevenson & Fantuzzo, 1984). Στην έρευνά τους αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα 

ενός περιεκτικού προγράμματος παρέμβασης αυτορρύθμισης για να αυξηθεί η ικανότητα 

ενός όχι και τόσο καλού μαθητή στα μαθηματικά μέσα στην τάξη. Ακόμα περισσότερο, η 

παρέμβαση αυτή είχε θετικά αποτελέσματα στην αποκκλίνουσα συμπεριφορά του 

μαθητή στην τάξη και στο σπίτι όπως επίσης και στην απόδοσή τους στα μαθηματικά. Η 

εφαρμογή του προγράμματος λοιπόν επέφερε γενίκευση των ίδιων δεξιοτήτων και στο 

σπίτι (Stevenson & Fantuzzo, 1984). 

 

2.3.1 Παρεμβάσεις με στόχο τη συμπεριφορά  

Οι παρεμβάσεις της αυτορρύθμισης μπορούν να αποδειχθούν ως χρήσιμες 

στρατηγικές για τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο. Με το να 

εκπαιδεύουμε τους μαθητές να αυτοπαρατηρούνται, να καταγράφουν, να αξιολογούν, να 

διορθώνουν και να παρακινούν τη συμπεριφορά τους, οι σχολικοί ψυχολόγοι και οι 

δάσκαλοι μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να δομούν έτσι το περιβάλλον της τάξης 

ώστε όλοι οι μαθητές να επιτυχαίνουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους (Skinner & 

Smith, 1992). 

Η αυτοδιαχείριση έχει γίνει ένας ιδιαίτερα δημοφιλής όρος στις συμπεριφορικές 

παρεμβάσεις (Lorig & Holman, 2003). Για τους μαθητές η αυτορρύθμιση της 

συμπεριφοράς  προσφέρει την μάθηση μιας σειράς διαδικασιών για να τροποποιήσει 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές του παιδιού χωρίς αυτό να εξαρτάται από άλλους για να 

διαχειριστούν την επιβράβευση ή την τιμωρία, ενθαρρύνει το παιδί να γίνει υπεύθυνο για 

τις πράξεις του μέσα στην τάξη και να εμπλέκεται σε καταστάσεις πρωτοβουλίας και 

ανεξαρτησίας (Rooney, Hallahan, & Lloyd, 1984· Agran, Blanchard, Wehmeyer & 

Hughes, 2001), μειώνει την εξάρτηση από άλλους για ενίσχυση, έλεγχο και καθοδήγηση  

και βοηθά τους μαθητές να μαθαίνουν και να συμπεριφέρονται σωστά χωρίς την 

παρουσία των ενηλίκων γύρω τους (McDougall, Skouge, Farrell & Hoff, n.d.). 

Οι τεχνικές της συμπεριφορικής αυτορρύθμισης βασίζονται σε γνωστικο-

συμπεριφορικά μοντέλα που αποδίδουν την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση και το 

συμπεριφορικό αυτοέλεγχο στα αποτελέσματα αντίδρασης των γνωστικών παραγόντων 
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όπως η επαγρύπνηση και η αυτό-συζήτηση και συμπεριφορικούς παράγοντες όπως οι 

προηγούμενες γνώσεις, παρατηρούμενες πράξεις και συνέπειες (McDougall, Skouge, 

Farrell & Hoff, n.d.) 

Οι Mitchem, Young, West και  Benyo, 2001 εξέτασαν την αποτελεσματικότητα, 

την ευελιξία και την αποδοχή ενός προγράμματος αυτορρύθμισης στα πλαίσια της τάξης 

υποβοηθούμενου από τους συνομηλίκους (CWPASM - classwide peer-assisted self-

management program) για να αλλάξει τη συμπεριφορά 10 μαθητών υψηλού κινδύνου.  

Οι συμπεριφορά κατά την ώρα του μαθήματος βελτιώθηκε από το 35% στο 80% και 

αύξησε τη χρήση 3 κατάλληλων κοινωνικών συμπεριφορών. Οι Smith et al. (1992) 

ερεύνησαν τα αποτελέσματα των διαδικασιών αυτορρύθμισης σε συμπεριφορές εκτός 

παρακολούθησης του μαθήματος και ακαδημαικές συμπεριφορές  σε 8 ελαφρά 

ανάπηρους μαθητές. Τα αποτελέσματα προτείνουν ότι η αυτορρύθμιση περιόρισε τις 

συμπεριφορές που είναι ακατάλληλες για το μάθημα και αύξησε την ποιότητα και την 

ποσότητα της ακαδημαικής εργασίας στην ειδική τάξη. Ο  Rock (2005) εξέτασε τα 

αποτελέσματα μιας παρέμβασης αυτορρύθμισης που στόχευε στην ακαδημαική εμπλοκή, 

στη μη στοχευμένη προβληματική συμπεριφορά, την παραγωγικότητα και την ακρίβεια 

μαθητών με και χωρίς αναπηρίες. Τα αποτελέσματά του υποδεικνύουν ότι αυτή η 

παρέμβαση αυτορρύθμισης ήταν μια αποτελεσματική διαδικασία για την αύξηση της 

ακαδημαικής εμπλοκής και παραγωγικότητας όσο και για τη διατήρηση της ακρίβειας 

στους μαθητές με και χωρίς αναπηρίες.  

Οι τεχνικές της αυτορρύθμισης μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες και για 

τη βελτίωση της προσοχής των μαθητών.  Όταν υπάρχει έλλειμμα προσοχής, πρέπει να 

δοθεί πολύ προσοχή από την πλευρά του δασκάλου για να βελτιωθεί η κατάσταση. 

Πρόσφατα, ένας αριθμός συμπεριφορικών θεραπευτών έδωσε έμφαση στη μεταβίβαση 

του κέντρου ελέγχου ενός ατόμου από εξωτερικούς παράγοντες (για παράδειγμα 

δασκάλους) προς το ίδιο το άτομο (Burgio, Whitman & Johnson, 1980). 

 

2.3.2 Παρεμβάσεις με στόχο την ακαδημαϊκή επίδοση  

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο της αυτορρύθμισης είναι η ικανότητα των μαθητών 

να κατευθύνουν την ακαδημαϊκή τους γνώση. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Οι Zimmerman και Schunk (1989) όρισαν την 
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αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ως μια λειτουργία που επηρεάζεται έντονα από τη σχέση με 

τις αυτό-παραγόμενες σκέψεις, τα αισθήματα και τις δράσεις που είναι συστηματικά 

οριοθετημένα με βάση τους στόχους των μαθητών.  Την τελευταία δεκαετία έχει γίνει 

ξεκάθαρο ότι ένα από τα βασικά στοιχεία στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση είναι η 

ικανότητα των μαθητών να επιλέγουν, να συνδυάζουν και να συνεργάζονται και να 

συντονίζουν γνωστικές στρατηγικές με ένα αποτελεσματικό τρόπο (Boekaerts, 1999). 

Οι ερευνητές που εργάζονται με τη μετάγνωση έχουν αφιερώσει πολύ προσοχή 

σε αυτές τις ρυθμιστικές διαδικασίες. Επαναδιατύπωσαν τον ορισμό της επιτυχούς  

μάθησης ως τη χρήση  της μετάγνωσης για την οργάνωση της μάθησης των ατόμων με 

τέτοιο τρόπο που συγκεκριμένη και επιθυμητή γνώση και δεξιότητες μπορεί να 

αποκτηθεί. Αυτό που είναι προφανώς δύσκολο να γίνει αντιληπτό είναι ότι το να είναι 

ικανό ένα άτομο να ρυθμίζει τη γνώση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δε σημαίνει ότι 

μπορεί γενικεύσει αυτή του την ικανότητα σε όλα τα περιβάλλοντα (Boekaerts, 1999). 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι ερευνητές έχουν ασχοληθεί πολύ με την θεωρία 

της αντίληψης και τη λειτουργικότητα της ικανότητας της αυτορρύθμιζόμενης μάθησης, 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει απλός και άμεσος ορισμός των δομών 

της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Το σύστημα της αυτορρύθμιζόμενης μάθησης 

αποτελεί ένα περίπλοκο, ανώτερο σύνολο δραστηριοτήτων που τοποθετείται στην ένωση 

πολλών πεδίων ψυχολογικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας στην γνώση, 

την επίλυση προβλήματος, τη λήψη απόφασης, τη μετάγνωση, την εννοιολογική αλλαγή, 

τα κίνητρα και τη θέληση (Pintrich & De Groot, 1990) 

Όλοι οι θεωρητικοί υποθέτουν ότι οι μαθητές που αυτορρυθμίζουν τη γνώση τους 

εμπλέκονται ενεργά και εποικοδομητικά σε μια διαδικασία παραγωγής νοήματος και ότι 

προσαρμόζουν τις σκέψεις τους, τα αισθήματά τους και τις δράσεις όσο χρειάζεται για να 

επηρεάσουν τη γνώση τους και τα κίνητρά τους. Παρόμοια, τα διάφορα μοντέλα 

υποθέτουν ότι οι διάφορες βιολογικές, αναπτυξιακές, συναφείς και ατομικές διαφορές 

και οι περιορισμοί που θέτουν μπορούν να  παρέμβουν για να υποστηρίξουν τις 

προσπάθειες για ρύθμιση. Οι θεωρητικοί συμφωνούν ότι οι μαθητές έχουν την ικανότητα 

να χρησιμοποιούν τα διάφορα στάνταρ που παρατηρούν και διδάσκονται για να 

κατευθύνουν τη μάθησή τους, να θέσουν τους δικούς τους στόχους και υποστόχους. 

Τελικά όλοι οι θεωρητικοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της 
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επίτευξης και των προσωπικών ή συναφών χαρακτηριστικών. Τα επιτυχή αποτελέσματα 

επηρεάζονται από τις δραστηριότητες αυτορρύθμισης που θα χρησιμοποιήσει ο μαθητές 

για να επιτύχει τους μαθησιακούς του στόχους (Boekaerts & Corno, 2005). 

Παρ’ όλες τις πιθανές χρήσεις και τα πλεονεκτήματα της αυτορρύθμισης αυτή η 

μορφή παρέμβασης δε μένει χωρίς περιορισμούς. Οι διαδικασίες αυτορρύθμισης έχουν 

ως στόχο να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν τη θετική ενίσχυση που ήδη 

υπάρχει στην τάξη. Δεν είναι στατικές και άκαμπτες διαδικασίες αλλά ένα πλαίσιο στο 

οποίο σχεδιάζονται και εφαρμόζονται αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Ακόμα, 

αναπαριστούν πολλές φορές μόνο ένα από τους πιθανούς τρόπους με τους οποίου η 

διαδικασίας αυτορρύθμισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί 

ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για να εφαρμόσουν τα 

στοιχεία της αυτορρύθμισης στις καταστάσεις της τάξης τους. Είναι όμως πιθανό να 

κάνουν λάθος στη δόμηση της επιθυμητές δεξιότητας για το συγκεκριμένο μαθητή και να 

μην έχουν το ανώτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να έχουν. Το να μεταβιβάζεται η 

διαχείριση του ελέγχου από το δάσκαλο στο μαθητή, στα πλαίσια του προγράμματος 

αυτορρύμισης, μπορεί να επιφέρει κάποια εμπόδια. Ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο, είναι η 

πιθανή ιδιοσυγκρασία των συμμετεχόντων, δηλαδή το γεγονός ότι όπως και άλλες 

παρεμβάσεις, η αυτορρύθμιση μπορεί να αποτύχει εξαιτίας της αντίστασης του μαθητή ή 

του δασκάλου, της φτωχής εκπαίδευσης ή της έλλειψης κατάλληλης ενίσχυσης 

(Wilkinson, 2008). 

 

2.4 Τα επιμέρους στάδια της αυτορρύθμισης  

Η αυτορρύθμιση τυπικά περιλαμβάνει μερικά από τα παρακάτω στοιχεία: 

αυτοπαρακολούθηση της εκτέλεσης μιας δραστηριότητας, αυτοαξιολόγηση, 

αυτοενίσχυση και αυτοδιδασκαλία. Στην ιδανική της κατάσταση, τα άτομα κατευθύνουν 

τη δική τους συμπεριφορά και συνεχίζουν να κατευθύνουν και να διατηρούν την 

κατάλληλη συμπεριφορά χωρίς να χρειάζεται να είναι παρών και να τους ελέγχει ο 

εκπαιδευτικός.  
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2.4.1 Αυτοπαρακολούθηση (self-monitoring) 

Οι στρατηγικές αυτορρύθμισης όπως η αυτοπαρακολούθηση εκπαιδεύουν τους  

μαθητές να χειρίζονται μόνοι τους τη συμπεριφορά του και όχι να εξαρτιόνται από τους 

άλλους για να κατευθύνουν και να παρακολουθούν τις πράξεις τους (Hughes, Agran, 

Copeland, Wehmeyer, Rodi & Presley, 2002). Η αυτοπαρακολούθηση περιλαμβάνει την 

αυτοπαρατήρηση των μαθητών σχετικά με μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία 

ακολουθείται από την καταγραφή της εμφάνισής της (Stahmer & Shreibman, 1992· 

Kaser, n.d.· Maag, Rutherford & DiGangi, 1993). Όσο η στοχευμένη συμπεριφορά 

μπορεί να διακριθεί και η συμπεριφορά της να καταγραφεί με διάφορους τρόπους, η 

αυτοπαρακολούθηση αποτελεί μια στρατηγική που χρησιμοποιείται εύκολα από μαθητές 

με σοβαρές αναπηρίες σε όλες τις ηλικίες (Agran, 1992· DiGangi, Maag, & Rutherford, 

1991).  

Η αυτοπαρακολούθηση, σε σχέση με τις υπόλοιπες κατευθυνόμενες από το 

μαθητή στρατηγικές μάθησης, αποτελεί ενδεχομένως έναν αποτελεσματικό τρόπο για να 

μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των μαθητών με αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση και να 

βελτιωθεί η μάθησή τους. Αποτελεί υποστήριξη στην προώθηση της ανεξαρτησίας των 

μαθητών, της αυτοπεποίθησής τους και του αυτοπροσδιορισμού τους (Stahmer & 

Shreibman, 1992). Είμαι μια σχετικά απλή διαδικασία, είναι ελκυστική από τους 

μαθητές, είναι φτηνή σε κόστος και γρήγορη στην εφαρμογή της.  

Οι Daly και Ranaly (2003) υποστηρίζουν ότι η καταγραφή από το άτομο της ίδιας 

του της συμπεριφοράς μπορεί να λειτουργήσει ως παρέμβαση για να αλλάξει τη 

συμπεριφορά προς μία επιθυμητή κατεύθυνση. Οι μαθητές που συμμετέχουν στην 

παρέμβαση αυτοπαρακολούθησης παρατηρούν οι ίδιοι τις συμπεριφορές τους και 

διακρίνουν αν έχουν εκτελέσει την επιθυμητή συμπεριφορά (Agran, 1992).  Η 

αυτόπαρακολούθηση επιτρέπει στους μαθητές να ξεχωρίσουν τη συμπεριφορά-στόχο,  η 

οποία έχει επιλεχτεί από κοινού και έχει οριστεί επαρκώς και να τους υπενθυμίσει το 

παρόν και το μελλοντικό ενδεχόμενο εμφάνισής της στο περιβάλλον τους. Με αυτή τη 

γνώση είναι πιο πιθανό η συμπεριφορά αυτή θα εμφανιστεί ξανά. Ακόμα πιο σημαντικό 

είναι το ότι η αύξηση θα επέλθει από  επιλογή των μαθητών και όχι όποτε το επιθυμήσει 

ο εκπαιδευτικός (Stahmer & Shreibman, 1992). 
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Η αυτoπαρακολούθηση έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς από άτομα με αναπηρίες 

και αποτελεί ένα εξατομικευμένο σχέδιο για να αποκτήσουν ή να τροποποιήσουν ένα 

εύρος συμπεριφορικών, ακαδημαϊκών και κοινωνικών συμπεριφορών (Hughes, Agran, 

Copeland, Wehmeyer, Rodi & Presley, 2002· McConnel, 2011). Έχει αποδειχτεί 

αποτελεσματική στην αύξηση των κατάλληλων συμπεριφορών, παρά στη μείωση των 

ακατάλληλων. Αυξάνει την εμπλοκή του μαθητή στο μάθημα, ενισχύει την ολοκλήρωση 

των εργασιών του σχολείο, βελτιώνει τις ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες και 

μειώνει την αποκλίνουσα συμπεριφορά (Kaser, n.d.). 

Τα τελευταία χρόνια η αυτοπαρακολούθηση έχει λάβει πολύ μεγάλη προσοχή 

λόγω της τάσης της να παράγει σημαντικά αποτελέσματα αντίδρασης.  Η αντίδραση 

αναφέρεται στις αλλαγές που λαμβάνουν μέρος στην ανταπόκριση του ατόμου στην 

παρέμβαση ως αποτέλεσμα της παρατήρησης και της καταγραφής της συμπεριφοράς του 

προσώπου (Maag, Rutherford & DiGangi, 1993). Οι Harris, Friedlander, Saddler, 

Frizzelle και Graham (2005) βρήκαν ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, όταν η 

συμπεριφορά-στόχος ή τα επιθυμητά της αποτελέσματα έχουν αξία για το μαθητή 

(Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle & Graham, 2005). Η συμμετοχή και προτροπή 

του εκπαιδευτικού απομακρύνεται σιγά σιγά όταν επιβεβαιωθεί ότι ο μαθητής κατέχει 

την επιθυμητή συμπεριφορά. 

Οι Blick και Test (1987) επιχείρησαν να παρατηρήσουν την αποτελεσματικότητα 

της αυτοπαρατήρησης και αυτοκαταγραφής στις εργασίες μαθητών μέσα στην τάξη κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος. Αποδείχθηκε ότι υπάρχει μια λειτουργική σχέση μεταξύ της 

παρέμβασης και της αύξησης της συχνότητας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. Η βελτίωση αυτή συνέχισε να υπάρχει ακόμα και όταν τα 

ακουστικά ερεθίσματα προτροπής άρχισαν να μειώνονται (Blick & Test, 1987). 

Η αυτοπαρακολούθηση μπορεί να απευθύνεται σε συμπεριφορές εκτός 

παρακολούθησης του μαθήματος, σε συμπεριφορές κατά τις οποίες ο μαθητής δεν είναι 

στη θέση του, σε συμπεριφορές συζήτησης, σε ακατάλληλα σχόλια, προετοιμασία για 

την τάξη, ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών στο σπίτι, κοινωνικές δεξιότητες, 

αποδιοργάνωση, ολοκλήρωση εργασιών στο σχολείο, υπακοή σε εντολές και σε 

οργανωτικές δεξιότητες (McConnel, 2011· Martella, Leonard, Marchand-Martella & 
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Agran, 1992· Hallahan, Marshall & Lloyd, 1981· Lloyd, Bateman, Landrum & Hallahan, 

1989).   

Ο McConel (2011) περιγράφει τα βήματα της αυτοπαρακολούθησης: 

1. Εντοπίζεται η συμπεριφορά στόχος 

2. Ορίζεται λεπτομερώς η συμπεριφορά-στόχος 

3. Συλλογή δεδομένων πριν την παρέμβαση 

4. Προγραμματισμός σύσκεψης με το μαθητή 

5. Επιλογή της κατάλληλης φόρμας αυτό-παρακολούθησης 

6. Εκπαίδευση των μαθητών στις διαδικασίες αυτό-παρακολούθησης 

7. Εφαρμογή της αυτοπαρακολούθησης  

8. Διαχείριση της προόδου των μαθητών 

9. Παρακολούθηση  

 

Αν και η αυτοπαρακολούθηση είναι μια αποτελεσματική παρέμβαση, υπάρχει μια 

διαμάχη σχετικά με την ανωτερότητα της αυτοπαρακολούθησης της προσοχής (SMA - 

self-monitoring of attention) και την αυτοπαρακολούθηση της επίδοσης (SMP - self-

monitoring of performance) (Maag, Reid, & DiGangi, 1992). Η βιβλιογραφία 

υποδεικνύεί ότι η συμπεριφορά της εκτέλεσης μπορεί να είναι ανώτερη σε κάποιες 

περιπτώσεις αλλά γενικά τα ευρήματα είναι μπερδεμένα. 

Οι παρεμβάσεις αυτοπαρακολούθησης της προσοχής κατευθύνουν την προσοχή 

του μαθητή στο να μετρήσει και να καταγράψει τη συμπεριφορά παρακολούθησης του 

μαθήματος (Rock, 2005). Οι μαθητές αξιολογούν, εκτιμούν και καταγράφουν τη 

συμπεριφορά της προσοχής και επικεντρώνονται στην αύξηση των συμπεριφορών κατά 

την ενασχόληση με μια εργασία (Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle & Graham, 2005) 

Η αυτοπαρακολούθηση της εκτέλεσης περιλαμβάνει την εκπαίδευση του μαθητή 

στο να μετρήσει και να καταγράψει την ακαδημαική του επίδοση. (Rock, 2005). Όταν οι 

μαθητές εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν την αυτοπαρακολούθηση της επίδοσης, 

ενθαρρύνονται να αξιολογούν, να εκτιμούν και να καταγράφουν ειδικά στοιχεία της 

ακαδημαικής τους επίδοσης (όπως για παράδειγμα των αριθμών των προβλημάτων με τα 

οποία καταπιάστηκαν και έκαναν σωστά, τον αριθμό των ασκήσεων που έκαναν σωστά 
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κτλ) γι αυτό και επικεντρώνονται στα ακαδημαικά τους επιτεύγματα (Harris, Friedlander, 

Saddler, Frizzelle & Graham, 2005). 

Αν και τα δυο είδη αυτοπαρακολούθησης περιλαμβάνουν την αυτοαξιολόγηση, η 

διαφορά τους έγκειται στο πού εστιάζουν. Η αυτοπαρακολούθηση της επίδοσης θεωρεί 

ότι η ανάπτυξη της ακαδημαικής επίδοσης θα επιφέρει αύξηση και στη συμπεριφορά 

ενασχόλησης με μια εργασία, ενώ η αυτοπαρακολούθηση της προσοχής υποθέτει ότι με 

το να αυξηθεί η ώρα που το παιδί είναι συγκεντρωμένο στην εργασία του θα αυξηθεί και 

η ακαδημαική συμπεριφορά. Επιπλέον η αυτοπαρακολούθηση της προσοχής μπορεί να 

θεωρηθεί πιο «ενοχλητική» και πιο απαιτητική από άποψη χρόνου την ώρα του 

διαβάσματος σε σχέση με την αυτοπαρακολούθηση της επίδοσης.  (Harris, Friedlander, 

Saddler, Frizzelle & Graham, 2005· Harris, 1986).  

Ο Harris (1986) ερεύνησε τα διαφορετικά αποτελέσματα της 

αυτοπαρακολούθησης στη συμπεριφορά της προσοχής και της αυτοπαρακολούθησης της 

επίδοσης στις μετρήσεις της συμπεριφοράς, που είναι σχετική με την παράδοση του 

μαθήματος και της ακαδημαϊκή ανταπόκρισης, 4 παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και 

σημαντικά προβλήματα προσοχής. Τα αποτελέσματα ήταν ίδια και για τα δυο είδη 

αυτοπαρακολούθησης για τη συμπεριφορά κατά την παράδοση του μαθήματος . Ως προς 

την ακαδημαική ανταπόκριση, τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν και στις 2 περιπτώσεις με 

την αυτοπαρακολούθηση της επίδοσης να έχει ανώτερα αποτελέσματα στο ένα άτομο, 

ισάξια σε ένα άλλο και λιγότερο καλά στα άλλα δύο άτομα (Harris, 1986). Σε παρόμοια 

αποτελέσματα κατέληξαν και οι Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle και Graham 

(2005) οι οποίοι παρατήρησαν επίσης ότι ενώ κατά την ενασχόληση με σχολικές 

εργασίες και οι δύο μορφές αυτοπαρακολούθησης ήταν εξίσου θετικές, στην ανάγνωση 

της ορθογραφίας η αυτοπαρακολούθηση της προσοχής είχε πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα (Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle & Graham, 2005). 

Όσον αφορά την προτίμηση των ίδιων των μαθητών, οι Lloyd, Bateman, 

Landrum & Hallahan (1989) ερεύνησαν τα αποτελέσματης της αυτοκαταγραφής της 

συμπεριφοράς της προσοχής και της ακαδημαικής επίδοσης  σε 5 παιδιά ειδικής αγωγής 

στις ειδικές τους τάξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο διαδικασίες επέφεραν 

βελτίωση στην ενασχόληση των παιδιών με την αριθμητική και την προσοχή τους στο 

μάθημα και ότι καμιά από τις δύο διαδικασίες δεν ήταν ξεκάθαρα ανώτερη της άλλης. 
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Ωστόσο αναφέρεται ότι οι μαθητές προτιμούσαν την αυτοκαταγραφή της προσοχής. Οι 4 

από τους 5 ανέφεραν ότι η αυτοκαταγραφή της επίδοσης ήταν πιο απαιτητική σε χρόνο 

και τους καθυστερούσε συχνά (Lloyd, Bateman, Landrum & Hallahan, 1989). 

 

2.4.1.1 Τεχνικές αυτοπαρακολούθησης  

Για να είναι επιτυχημένη η αυτοπαρακολούθηση, οι μαθητές πρέπει να μάθουν να 

καταγράφουν το τι κάνουν και τι σκέφτονται έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν τις 

συμπεριφορές τους και τις σκέψεις τους για να επιτύχουν τους σχολικούς στόχους ή τις 

σχολικές τους εργασίες (Kaser, n.d.). Όταν ένα άτομο αυτοπαρακολουθείται στην ουσία 

παρατηρεί τον εαυτό του και διατηρεί αρχείο των συμπεριφορών του (Harchik, Sherman 

& Sheldon, 1992). 

Οι περισσότερες έρευνες περιγράφουν συσκευές αυτοκαταγραφής που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές για να καταγράψουν τη συμπεριφορά. Πολλές συσκευές 

αυτοκαταγραφής είναι απλές δηλώσεις της συμπεριφοράς όπως για παράδειγμα 

«προσέχω στο μάθημα» που ο μαθητής αξιολογεί τον εαυτό του με μία κλίμακα τύπου 

Linkert. Οι νεότεροι μαθητές όμως μπορεί να μην μπορούν να διαβάσουν αυτές τις 

συμπεριφορές για να τις αξιολογήσουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συσκευή καταγραφής 

μπορεί παρέχει της πληροφορίες εικονογραφημένες και η κλίμακα αξιολόγησης μπορεί 

να περιλαμβάνει διαφορετικές εκδοχές εκφράσεων του προσώπου για την αξιολόγηση. 

Για παράδειγμα, η φόρμα αυτοκαταγραφής Countoons είναι μέθοδος καρτούν που ο 

μαθητής χρησιμοποιεί για να μετρήσει τη συμπεριφορά του ακόμα και όταν δεν μπορεί 

να διαβάσει (Daly & Ranaly, 2003). 

Οι Hallahan, Marshall και Lloyd (1981) ερεύνησαν τα αποτελέσματα της 

αυτοκαταγραφής της προσοχής στο μάθημα 3 παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και 

σοβαρά προβλήματα προσοχής κατά τη διάρκεια μικρών ομάδων οδηγιών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διαδικασίες αυτοκαταγραφής μπορούν να υιοθετηθούν 

αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας με μικρές ομάδες οδηγιών και 

ότι οι θετικές συμπεριφορικές αλλαγές μπορούν να διατηρηθούν για αρκετά διάστημα 

(Hallahan, Marshall & Lloyd, 1981). 

 

 Φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon  
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Η φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon είναι μια διαφορετική εκδοχή φόρμας 

καταγραφής, που περιέχει χρήση καρτούν εικόνων, όπου το παιδί μετράει και 

καταγράφει τις συμπεριφορές του.  Αναπτύχθηκε από τους Kunzelmann, Cohen, Hulten, 

Martin και Mingo (Daly& Ranalli, 2003) ως συσκευή αυτοκαταγραφής για τα παιδιά με 

αναπηρία που παρακολουθούν ειδικά σχολεία  ή είναι ενταγμένα σε κανονικά σχολεία.  

Η φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon αποτελείται από κάποια πολύ απλά 

συστατικά. Μια απλή και κατανοητή αναπαράσταση σε εικόνα καρτούν της κατάλληλης 

συμπεριφοράς που πρέπει να εκδηλώσει ο μαθητής και της μη κατάλληλης που πρέπει να 

αποφύγει, της ανταμοιβής του παιδιού και πλαίσια καταμέτρησης της καταγραφούμενης 

συμπεριφοράς.  

  Στο αυθεντικό μοντέλο των Kunzelmann, Cohen, Hulten, Martin και Mingo 

(Εικόνα 1) το πρώτο και το τρίτο πλαίσιο απεικονίζουν το παιδί να εκτελεί την 

κατάλληλη και επιθυμητή συμπεριφορά. Το δεύτερο πλαίσιο απεικονίζει το παιδί να 

εκτελεί την ακατάλληλη συμπεριφορά. Το τέταρτο πλαίσιο δείχνει τον αριθμό της 

συχνότητας που ο μαθητής εκδήλωσε την αρνητική συμπεριφορά. Το πέμπτο πλαίσιο 

παρουσιάζει στο μαθητή την επιβράβευση που θα πάρει αν διατηρήσει τον αριθμό της 

συχνότητας της ακατάλληλης συμπεριφοράς σε χαμηλό επίπεδο Daly και Ranalli (2003). 

 

Εικόνα 1 

Φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon (Πηγή: Daly και Ranalli, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Daly και Ranalli (2003) τροποποίησαν το αυθεντικό μοντέλο προσθέτοντας 

και έκτο πλαίσιο το οποίο χρησίμευε για την καταγραφή της συχνότητας της θετικής 

συμπεριφοράς (Εικόνα 2). Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός δίνει στο μαθητή μια 
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εναλλακτική κατάλληλη συμπεριφορά έναντι της αρνητικής. Τον κατευθύνει δηλαδή όχι 

μόνο να αποφύγει την ακατάλληλη συμπεριφορά αλλά και ποια εναλλακτική 

συμπεριφορά να εκδηλώσει.  

 

Εικόνα 2 
Φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon με επιπλέον πλαίσια (Πηγή: Daly και Ranalli, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φόρμα αυτοπαρακολούθησης : My Self-Monitoring Form 

Σύμφωνα με τον Wilkinson (2008) η πιο δημοφιλής μέθοδος καταγραφής της 

αυτορρύθμισης σε σχολικά περιβάλλοντα είναι η δημιουργία μιας λίστας όπου ο μαθητής 

συμπληρώνει ναι ή όχι στις ανάλογες δραστηριότητες (Εικόνα 3). Στη φόρμα αυτή 

μπορούν να καταγραφούν οι κατάλληλες συμπεριφορές και ο μαθητής θα 

αυτοπαρακολουθείται και θα τις καταγράφει αφού θα είναι με την κατάλληλη χρονική 

σειρά που θα γίνουν.  
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Εικόνα 3 

Λίστα αυτοκαταγραφής (Πηγή: Wilkinson, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Αυτοαξιολόγηση  

Η αυτοαξιολόγηση (self-evaluation) είναι η διαδικασία που ακολουθεί στη σειρά 

την αυτοπαρακολούθηση και την αυτοκαταγραφή. Εφόσον ο μαθητής έχει 

αυτοπαρακολουθήσει τη συμπεριφορά-στόχο και την έχει καταγράψει, αυτοαξιολογείται. 

Συγκρίνει μόνος του, δηλαδή, την επίδοσή του σε σχέση με ένα προκαθορισμένο 

στάνταρ για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά που αξιολογεί. Συνήθως, το στάνταρ αυτό 

συζητείται και αποφασίζεται από κοινού με τον εκπαιδευτή του. Η αυτοαξιολόγηση έχει 

οριστεί ως η γνώση των μαθητών να αξιολογούν τις συμπεριφορές τους και να 

αντιστοιχίζουν με στάνταρ κριτήρια την αξιολόγησή τους με αυτή κάποιου άλλου 

αξιολογητή (Lam & Lim, 1999). 

Οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνουν τη χρήση και εκπαίδευση 

συστηματικών στρατηγικών που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τους μαθητές να 

εντοπίσουν και να αξιολογήσουν την πρόοδό τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

έχοντας υπόψη τους τους στόχους που έχουν θέσει (Wehmeyer & Schalock, 2001). 

Πολλές φορές αρχικά, η αξιολόγηση χρησιμοποιείται στα παιδιά με αναπηρίες με τη 

μορφή διαδικασιών αντιστοίχησης, όπου οι μαθητές διδάσκονται να αξιολογούν τη 

συμπεριφορά τους στην τάξη με την ίδια κλίμακα βαθμολόγησης που χρησιμοποιούν οι 
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δάσκαλοί τους και στη συνέχεια σιγά σιγά ανεξαρητοποιούνται ως προς την κλίμακα της 

αξιολόγησης (Rhode, Morgan & Young, 1983).  

Μαθητές που έμαθαν να χρησιμοποιούν τη στρατηγική της αυτοαξιολόγησης 

συγκρίνοντας την απόδοση τους με την επιθυμητή συμπεριφορά-στόχο σημείωσαν 

θετικά αποτέλεσμα σε δοκιμασίες μαθηματικών κατά τον Schunk  (όπως αναφέρεται στο 

Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner & Yeager, 2003), μείωση της παραβατικής 

συμπεριφοράς και αύξηση της θετικής (Rhode, Morgan & Young, 1983· Marti, Mithaug, 

Cox, Peterson, Van Dycke & Cash, 2003) καθώς και αύξηση της κατάλληλης 

αλληλεπίδασης με συνομηλίκους (Falk, Dunlap, Kern, 1996). 

Οι Smith et al. (1988) αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης 

αυτοδιαχείρισης στη μείωση της αποδιοργανωτικής συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς 

εκτός εργασιών στο μάθημα μαθητών στις ειδικές τους τάξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που εφαρμόστηκαν στις τάξεις μείωσαν τις 

αρνητικές συμπεριφορές. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Rhode, Morgan 

και Young (1983) οι οποίοι εφάρομοσαν σε 6 παιδιά με αναπηρία, που είχαν 

συμπεριφορικό πρόβλημα, μια σύντομη παρέμβαση, έτσι ώστε να μπορέσουν να φέρουν 

τη συμπεριφορά τους κάτω από τον έλεγχό ενός συνδυασμού  επεξεργασιών με στόχο 

την αυτό-αξιολόγηση. Μόλις η αποδεκτή κατάλληλη συμπεριφορά κατάφερε να 

διατηρείται με μόνο μικρή εξωτερική ενίσχυση και οι μαθητές μπορούσαν να αξιολογούν 

με ακρίβεια τη δουλειά τους και τη συμπεριφορά τους, οι ερευνητές προσπάθησαν να 

επιτύχουν τη διατήρησή τους και τη γενίκευσή τους με το να τους παρουσιάσουν μια 

περιορισμένη μορφή των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης στην τάξη. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι μαθητές κατάφεραν να μεταφέρουν και να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα 

τη συμπεριφορά τους στην τάξη, όταν εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης 

(Rhode, Morgan & Young, 1983).  

          

2.4.3 Αυτοδιδασκαλία 

Η αυτοδιδασκαλία (self-instruction) περιλαμβάνει την εκπαίδευση ενός ατόμου 

σε συγκεκριμένες προφορικές οδηγίες έτσι ώστε να μπορεί να κατευθύνει τη 

συμπεριφορά του. Τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών θεωρείται ότι 

προκαλούνται από έλλειμμα στη διαδικασία της κατανόησης, της παραγωγής και της 
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μεσολάβησης. Η αυτοδιδασκαλία απαιτεί από το μαθητή να μάθει λεκτικής οδηγίες και 

να επαναλαμβάνει τις οδηγίες αυτές ως προτροπή για να ολοκληρώσει μια εργασία 

(Ninnes, Fuerst, Rutherford & Glenn, 1991). Η εσωτερίκευση των προφορικών οδηγιών 

θεωρείται ως ένα σημαντικό σημείο στην ανάπτυξη του αυτοελέγχου της συμπεριφοράς 

τους (Harchik, Shelman & Sheldon, 1992). Η αυτοδιδασκαλία προκύπτει όταν το άτομο 

εφαρμόζει κατευθυντήριες προφορικές οδηγίες στον εαυτό του για τη συμπεριφορά του 

είτε φωναχτά, είτε από μέσα σου. 

Οι Luria και Vygoktsky ήταν από τους πρώτους που προσέγγισαν την αυτό-

διδασκαλία και τα αποτελέσματα της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης στην κινητήρια 

συμπεριφορά του ατόμου. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες προφορικής 

καθοδήγησης μπορούν να διευκολύνουν την απόκτηση νέων συμπεριφορών και να 

αυξήσουν την κατάλληλη ανταπόκριση σε μια ποικιλία καταστάσεων (Lam & Lim, 

1999).  

Οι στρατηγικές της αυτοδιδασκαλίας συνεισφέρουν, κυρίως, στην εμφάνιση των 

κατάλληλων δεξιοτήτων, της ανεξαρτησίας καθώς και στη διατήρηση και τη γενίκευσή 

τους  (Hughes & Agran, 1993). 

Οι Burgio, Whitman και Johnson (1980) ανέπτυξαν και εφάρμοσαν ένα πακέτο 

αυτοδιδασκαλίας  που θα βοηθούσε μαθητές με νοητική υστέρηση, που αποσπόταν 

συχνά, στο να αυξήσουν την προσοχή τους σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης και σε δύο 

άλλα που θα λειτουργούσαν για τη γενίκευση (τμήμα ένταξης και τυπική τάξη). Κατά 

την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στο πώς να αυτοκατευθύνονται να 

επικεντρώνουν την προσοχή τους και να ασχολούνται με τα μαθηματικά και την 

τυπογραφία. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν διάφορες διαδικασίες 

απόσπασης και εκτέθηκαν σε τεχνητές συνθήκες απόσπασης από παιδιά του 

νηπιαγωγείου που έπαιζαν με ξύλινα παιχνίδια στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλη η 

διαδικασία της εκπαίδευσης εφαρμόστηκε σε ένα πλαίσιο «παιχνιδιού» έτσι ώστε να 

διατηρηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών και να διευκολυνθεί η γενίκευση. Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης παρήγαγε 

άμεσες και γενικευμένες αλλαγές στην αυτοκαθοδηγούμενη συμπεριφορά.  Ωστόσο, δεν 

παρατηρήθηκαν αξιοπρόσεκτες αλλαγές στην ακαδημαική επίδοση των παιδιών. 
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2.4.4 Αυτοενίσχυση 

Συνήθως οι διαδικασίες αυτορρύθμισης συνδυάζονται με άλλες διαδικασίες, όπως 

συστήματα ανταλλάξιμων αμοιβών ή χρήση προτροπών (Harchik, Sherman & Sheldon, 

1992). Μία σημαντική διαδικασία αυτορρύθμισης που χρησιμοποιεί ενίσχυση είναι η 

αυτοενίσχυση (self-reinforcement), η οποία είναι τυπικά συνδυασμένη με τις διαδικασίες 

αυτορρύθμισης. Η αυτοενίσχυση ορίζεται ως η διαχείριση των συνθηκών ενίσχυσης από 

το ίδιο το άτομο στο βαθμό στον οποίο η επίδοση της συμπεριφοράς-στόχου διαφέρει 

από την επιθυμητή απόδοση (Lam & Lim, 1999). Οι Stevenson και Fantuzzo (1984) 

υποστηρίζουν ότι οι στρατηγικές αυτοενίσχυσης έχουν αποδειχτεί πολύ πιο 

αποτελεσματικές από τις στρατηγικές εξωτερικής ενίσχυσης, της ενίσχυσης δηλαδή από 

άλλους. 

Ουσιαστικά, η αυτοενίσχυση (self-reinforcement) αναφέρεται στη διαδικασία 

κατά την οποία ο μαθητής από μόνος του παρέχει στον εαυτό του τις συνέπειες για τη 

συμπεριφορά του, εφόσον την αξιολογήσει. Η στρατηγική της αυτοενίσχυσης 

περιλαμβάνει την εκπαίδευση των μαθητών στο να διαχειρίζονται μόνοι τους τις 

συνέπειες των πράξεών τους (για παράδειγμα να λένε στον εαυτό τους ότι έκαναν καλή 

δουλειά). Επιτρέπει στους μαθητές να παρέχουν στους εαυτούς τους άμεση ενίσχυση, 

όταν ο εκπαιδευτής τους δεν είναι παρών ή η ενίσχυση καθυστερήσει. Με το να έχουν 

πρόσβαση στην αυτοδιαχειριζόμενη ενίσχυση, η αλλαγή της συμπεριφοράς τους μπορεί 

να διευκολυνθεί αρκετά (Shapiro, McGonigle & Ollendick, 1980) 

Συνήθως οι στρατηγικές της αυτοενίσχυσης συνδυάζονται με άλλες στρατηγικές 

αυτορρύθμισης και κυρίως με την αυτοπαρακολούθηση. Οι Lagomarcino και Rusch 

(1989 όπως αναφέρεται στο Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner & Yeager, 2003) 

χρησιμοποίησαν ένα συνδυασμό αυτοενίσχυσης και αυτοπαρακολούθησης για να 

βελτιώσουν την επίδοση των μαθητών στην εργασία ενός μαθητή με νοητική αναπηρία 

σε εξωτερικά περιβάλλοντα. Επίσης, οι  Clement, Anderson, Arnold, Butman, Fantuzzo 

και Mays (1978) ερεύνησαν τα αποτελέσματα της αυτοπαρατήρησης και της 

αυτοενίσχυσης μαύρων μαθητών. Τα παιδιά υπέγραψαν συμβόλαια σχετικά με το ποιες 

διαδικασίες αυτορρύθμισης θα εκτελούσαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά ήταν 

πιο συνεπή στο να εκτελούν τα καθήκοντα τους όταν αυτοενισχύονται παρά όταν 

ενισχύονταν από άλλους. Η αυτοενίσχυση αποδείχτηκε ξακάθαρα ως πολύ καλύτερος 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0270309280900065
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Dr.+Paul+W.+Clement%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Eric+Anderson%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Richard+Butman%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22John+Fantuzzo%22
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τρόπος μείωσης των ανεπιθύμητων συμπεριφορών από την αυτοπαρατήρηση. Οι Martin 

και Hrydowy (1989) παρουσίασε τα άρθρα που μέχρι τότε εξέτασαν τις διαδικασίες της 

αυτοπαρακολούθησης και της αυτοενίσχυσης που χρησιμοποιήθηκαν για βελτιώσουν και 

να διατηρήσουν την απόδοση στις εργασίες παιδιών με νοητική αναπηρία. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση των συγκεκριμένων στρατηγικών βελτίωσε την 

επίδοση των συμμετεχόντων.  

Οι στρατηγικές αυτορρύθμισης έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη 

βελτίωση πολλών δεξιοτήτων καθώς και στην εκμάθηση και εκδήλωση κατάλληλων 

συμπεριφορών των μαθητών με αυτισμό στο σχολικό τους περιβάλλον και όχι μόνο.  

 

2.5 Αυτορρύθμιση και συμπεριληπτική εκπαίδευση – ένταξη 

Η διαδικασία της αυτορρύθμισης έχει περιγραφεί ως μία πολύ καλή τεχνική για 

την προώθηση της ανεξαρτησίας στην τάξη, επειδή μεταθέτει την ευθύνη για τη 

διαχείριση της συμπεριφοράς από το δάσκαλο στον ίδιο το μαθητή, καθώς και για τη 

μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς και ενίσχυσης της κατάλληλης συμπεριφοράς  

(Koegel, Harrower &  Koegel, 1999· Agran, Blanchard, Wehmeyer & Hughes, 2001· 

Gureasko-Moore, DuPaul & White,2006· Christie, Hiss & Lozanoff, 1984· Nelson, 

Smith, Young & Dodd, 1991· Martella, Leonard, Marchand-Martella & Agran, 1992· 

Callahan & Rademacher, 1999). Ένα βασικό πλεονέκτημα της αυτορρύθμισης στο γενικό 

σχολείο είναι ότι περιορίζει την από πλευράς δασκάλου παρέμβαση στο παιδί αφήνοντάς 

του έτσι ελεύθερο χρόνο για άλλες εργασίες.   

Επίσης θεωρείται ότι οι παρεμβάσεις αυτορρύθμισης προωθούν τη γενίκευση στα 

διάφορετικά σχολικά περιβάλλοντα (Gureasko-Moore, Dupaul & White, 2006). 

Υπάρχουν παρεμβάσεις αυτορρύθμισης που μπορούν να προωθήσουν την γενίκευση, η 

οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου όπου οι 

μαθητές αλλάζουν συνεχώς καθηγητές. Επίσης, οι μαθητές μπορεί να χρησιμοποιήσουν 

τις δεξιότητες αυτορρύθμισης σε όλες τις τάξεις για να βελτιώσουν της συμπεριφορές 

προετοιμασίας. Επιπλέον, οι στρατηγικές αυτές απαιτούν από τους μαθητές να είναι 

υπόλογοι για τις πράξεις τους (Gureasko-Moore, Dupaul & White, 2006). 

Η διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών με αναπηρίες είναι ένα από 

τα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο δεδομένου 
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του ότι η ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για 

πολλούς μαθητές με αναπηρίες γιατί  δεν μπορούν να το διδαχθούν μέσα στη γενική τάξη 

και μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος (Lee, Poston, & Poston,  2007). Καθώς οι  

μαθητές συμμετέχουν στη γενική εκπαίδευση και εμπλέκονται σε κοινωνικές 

καταστάσεις, υπάρχουν αρκετές απαιτήσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Σε 

τέτοιες καταστάσεις ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ή περισσότερες 

αυτορρυθμιζόμενες στρατηγικές για να βοηθήσει τον εαυτό του πριν να το κάνει κάποιος 

άλλος (Agran, Blanchard, Wehmeyer & Hughes, 2001· Callahan & Rademacher, 1999). 

Πολλοί εκπαιδευτικοί γενικής τάξης αισθάνονται ότι δεν έχουν τα κατάλληλα 

εφόδια και γνώσεις για να έχουν ένα παιδί με αναπηρίες στην τάξη. (Koegel, Harrower & 

Koegel, 1999). Είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης να διδάξει 

στο μαθητή του τις κατάλληλες τεχνικές έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητος και να 

λειτουργεί επαρκώς στην τάξη του. Οι Koegel, Harrower και Koegel (1999) αξιολόγησαν 

την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος που εφαρμόστηκε σε μαθητές με αναπηρία 

του δημοτικού από ένα ειδικό παιδαγωγό, πρώτα στην τάξη ένταξης και στη συνέχεια 

στη γενική τάξη. Ο ειδικός παιδαγωγός δίδαξε σε αυτά τα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν 

τις διαδικασίες αυτορρύθμισης και μετά σιγά σιγά μείωσε την ανάμειξή του. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή η διαδικασία αποδείχτηκε αποτελεσματική και αύξησε 

τις κατάλληλες συμπεριφορές των μαθητών στα σχολικά μαθήματα ενώ μείωσε αρκετά 

τις ακατάλληλες συμπεριφορές στην γενική τάξη (Koegel, Harrower &  Koegel, 1999). 

Ορισμένες φορές ίσως να εκφραστούν κάποιες ανησυχίες από το δάσκαλο ή τη δασκάλα 

της τάξης σχετικά με το ότι η παρέμβαση ίσως να ενοχλούσε τους υπόλοιπους μαθητές. 

Αποσύρθηκαν όμως πολύ γρήγορα. Οι Callahan και Rademacher (1999) αναφέρουν ότι 

όταν ο εκπαιδευτικός ή οι συμμαθητές του παιδιού βιώνουν στην τάξη τις στρατηγικές 

αυτορρύθμισης λένε ότι δεν ενοχλούνται καθόλου.  

Η βιβλιογραφική επισκόπηση 16 ερευνών που έλαβαν μέρος σε περιβάλλοντα 

τάξης με παιδιά και νέους που παρουσίαζαν προβλήματα συμπεριφοράς κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες της αυτορρύθμισης κατάφεραν να επηρεάσουν 

αποτελεσματικά την κοινωνική και ακαδημαική συμπεριφορά των συμμετεχόντων. Ενώ 

τα αποτελέσματα φάνηκαν να έχουν διάρκεια ωστόσο δεν επιτεύχθηκε η γενίκευσή τους 

εκτός αν ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη (Nelson, Smith, Young & Dodd, 1991). 
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Πολλές φορές είναι πιθανό οι μαθητές να εκπαιδευτούν στις δεξιότητες 

αυτορρύθμισης πρώτα σε ένα πιο απομονωμένο περιβάλλον και στη συνέχεια να 

κληθούν να τις εφαρμόσουν στην τάξη. Οι Gureasko-Moore, DuPaul & White (2006) 

αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της χρήσης στρατηγικών αυτορρύθμισης για να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες προετοιμασίας για την τάξη 3 μαθητών με ΔΕΠΥ. Η 

παρέμβαση περιελάμβανε εκπαίδευση σε λειτουργίες αυτορρύθμισης που εστιάζουν στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων προετοιμασίας για τις τάξεις. Καθώς η παρέμβαση 

συνεχιζόταν η στήριξη από το δάσκαλο σιγά σιγά μειωνόταν. Και οι 3 μαθητές αύξησαν 

τις επιθυμητές δεξιότητες. Οι Christie, Hiss και Lozanoff (1984) εφάρμοσαν σε 3 παιδιά 

με υπερκινητικότητα ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τους διδάξει το πώς 

τα αυτοκαταγράφουν τη συμπεριφορά τους στην κανονική τάξη. Στη συνέχεια, μέσα 

στην κανονική τάξη, γινόταν νόημα σε κάθε παιδί πότε να καταγράψει τη συμπεριφορά 

τους σε διάφορα χρονικά διαστήματα που βόλευαν το δάσκαλο της τάξης. Η διαδικασία 

αυτή επέφερε μείωση στην έλλειψη προσοχής και την ακατάλληλη συμπεριφορά στην 

τάξη και αύξησε τη συμπεριφορά που εστιάζει στο μάθημα για όλους τους 

συμμετέχοντες. 

Συμπεραίνουμε ότι είναι αναγκαίο οι δεξιότητες αυτορρύθμισης να εισαχθούν 

στα γενικά σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες. Η εκπαίδευση των μαθητών 

στις συγκεκριμένες δεξιότητες όχι μόνο θα αυξήσει την ανεξαρτησία τους, γεγονός που 

αποτελεί βασικό στόχο της ένταξης, αλλά θα βελτιώσει και την κοινωνική τους 

αλληλεπίδραση, τη συμπεριφορά τους και την ακαδημαϊκή τους επίδοση.  

 

2.6 Η εφαρμογή στρατηγικών αυτορρύθμισης σε παιδιά με αυτισμό  

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μαθητών με αυτισμό είναι η πλήρης 

έλλειψη ή η φτωχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης τους. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται οι δυσκολίες να κατευθύνουν, να ελέγχουν, να αναστείλουν ή να 

διατηρούν και να γενικεύουν τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα που απαιτείται να 

έχουν για να προσαρμοστούν, χωρίς εξωτερική υποστήριξη και κατάλληλη δόμηση του 

περιβάλλοντος (Wilkinson, 2008· Adrien, Martineau, Barthelemy, Bruneau, Garreau  & 

Sauvage, 1995). Οι Gomes και Baird (2005) θεωρούν τις δυσκολίες της αυτορρύθμισης, 

που εμφανίζονται από την πρώιμη παιδική ηλικία, τόσο βασικό χαρακτηριστικό του 
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αυτισμού ώστε προτείνουν ότι η εμφάνισή τους στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να 

αποτελέσει βασικό παράγοντα επικινδυνότητας για την παρουσία του αυτισμού. 

Ο όρος της αυτορρύθμισης απουσιάζει ως αυτούσια έννοια και επιθυμητή 

δεξιότητα από τα ελληνικά Ενιαία Διαθεματικά και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών  

(Α.Π.Σ.) για τα παιδιά με αυτισμό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο στα Α.Π.Σ. 

προτείνονται αρκετές στρατηγικές αυτορρύθμισης, οι οποίες αποκαλούνται στρατηγικές 

θετικής παρέμβασης, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβληματικών 

συμπεριφορών και προωθούν την ανεξαρτησία των μαθητών με αυτισμό μέσα στην 

γενική τάξη. Οι στρατηγικές αυτές συντελούν στη δόμηση νέων θετικών συμπεριφορών, 

σε αντίθεση με τις παλιές παραδοσιακές τεχνικές που επιχειρούν να μειώσουν τις 

αρνητικές συμπεριφορές. Οι στρατηγικές θετικής παρέμβασης παρουσιάζονται 

συνοπτικά παρακάτω: 

 Διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων: η στρατηγική αυτή εισάγει μία νέα 

κοινωνική δεξιότητα στο ρεπερτόριο του παιδιού, την οποία φαίνεται να έχει 

ανάγκη, για να αντικαταστήσει κάποια έκρηξη θυμού του η οποία οφείλεται στην 

αδυναμία του να συμμετέχει σε μια ομαδική ή κοινωνική δραστηριότητα.  

 Διδασκαλία εναλλακτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας: μέσω της στρατηγικής 

αυτής ο εκπαιδευτικός διδάσκει στο παιδί ένα εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας  

για να ζητήσει ή να δηλώσει κάτι αντί να το εκδηλώνει με αρνητικές 

συμπεριφορές π.χ. αυτοτραυματισμό.  

 Διδασκαλία εναλλακτικών συμπεριφορών για τις στερεοτυπίες: μέσω αυτής 

της στρατηγικής, ο εκπαιδευτικός, αφού παρατηρήσει τις αρνητικές στερεοτυπίες 

του παιδιού βρίσκει τρόπους ώστε να τις εκδηλώνει στη σωστή συνθήκη. Για 

παράδειγμα, όπως αναφέρεται μέσα στο Α.Π.Σ. για παιδιά με αυτισμό, όταν μία 

μαθήτρια με αυτισμό ευχαριστιόταν να ακούει το θόρυβο των αντικειμένων όταν 

τα ρίχνει στο πάτωμα, ο εκπαιδευτικός αποφάσισε να δημιουργήσει μια 

δραστηριότητα για τη μαθήτρια η οποία περιελάμβανε την ρίψη αντικειμένων σε 

μεγάλους κάδους. 

 Απόδοση περιεχομένου και νοήματος σε μη-κατανοητές συμπεριφορές που 

παρουσιάζονται ως προβληματικές: ο εκπαιδευτικός εντοπίζει αρνητικές 

συμπεριφορές (κυρίως αυτοτραυματικές) που εκδηλώνει το παιδί για να 
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επικοινωνήσει και γι’ αυτό κάθε φορά που ο μαθητής εκφράζεται με αυτόν τον 

τρόπο, ο εκπαιδευτικός τον πλησιάζει και τον ρωτάει αν χρειάζεται βοήθεια. 

Σύντομα οι αυτοτραυματισμοί απέκτησαν νόημα για το μαθητή και σταδιακά ο 

εκπαιδευτικός μπόρεσε να του διδάξει να χτυπάει παλαμάκια (εναλλακτική 

συμπεριφορά) όταν θέλει να πε, να ρωτήσει ή να ζητήσει κάτι.  

 Σαφής προσδιορισμός αποδεκτής συμπεριφοράς: Ο εκπαιδευτικός  ορίζει ποιες 

είναι οι αποδεκτές συμπεριφορές με τρόπο που είναι κατανοητός από το μαθητή 

με αυτισμό.  

Όλες αυτές οι στρατηγικές είναι αρκετά ωφέλιμες και βοηθούν το παιδί να 

ενεργεί με ένα αποδεκτό κοινωνικά τρόπο. Ωστόσο, δε διδάσκουν στο παιδί να μπορεί να 

διακρίνει πότε είναι η στιγμή για να εκδηλώσει την ανάλογη θετική συμπεριφορά. Είναι 

απαραίτητη η αυτοπαρατήρησή του και η αυτοκαταγραφή της συμπεριφοράς τους για να 

εκπαιδευτεί στο πότε να εκδηλώνει τη σωστή συμπεριφορά και συνεπώς να είναι 

ανεξάρτητο συμπεριφορικά. Επίσης δεν του καθορίζουν με ευκρίνεια, συγχρόνως, ποια 

είναι η αρνητική συμπεριφορά την οποία πρέπει να αντικαταστήσει με την αντίστοιχη 

θετική της την οποία διδάσκεται.  

Οι Nadel και Muir (2005) στο βιβλίο τους υποστηρίζουν ότι ο αυτισμός δεν 

αποτελεί μόνο μια αποτυχία των μηχανισμών του ατόμου να αντιληφθεί και να 

καταλάβει τα κοινωνικά και συναισθηματικά γεγονότα αλλά και μια αποτυχία να 

ρυθμίσει τη συμπεριφορά του και τα συναισθήματά του που το οδηγούν σε ακατάλληλες 

«αυτιστικές συμπεριφορές». Είναι γεγονός ότι η επιτυχής αυτορρύθμιση απαιτεί άμεση 

αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ίδιου του ατόμου και των αντιδράσεών του καθώς και 

των αποτελεσμάτων των πράξεών τους στους άλλους. Έτσι, οι άνθρωποι με αυτισμό δεν 

παρουσιάζουν πρόβλημα μόνο στην κατανόηση του κόσμου γύρω τους αλλά και στη 

κατάλληλη ρύθμιση της συμπεριφοράς τους και των συναισθημάτων τους . 

Τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν ελλείμματα στην αυτορρύθμιση τριών 

λειτουργιών της προσοχής, τον προσανατολισμό, την αλλαγή και τον καταμερισμό της 

προσοχής τους μεταξύ θεμάτων τα οποία θεωρούν σημαντικά. Αυτές οι λειτουργίες είναι 

απαραίτητες για να αντιληφθούν τα άτομα τις καθημερινές κοινωνικές και μη κοινωνικές 

καταστάσεις αλλά και να συμμετέχουν σε αυτές.  Φτωχή είναι και η συναισθηματική 

αυτορρύθμιση των παιδιών με αυτισμό (Samson, Gross & Huber, 2012). Η αισθητηριακή 
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υπερφόρτωση που αισθάνονται αρκετά από τα παιδιά με αυτισμό καθιστά δύσκολη τη 

διάκριση των αισθημάτων και του ελέγχου της συναισθηματικής τους αντίδρασης. Πολύ 

συχνά και κυρίως σε καταστάσεις υπερβολικής αποδοχής ερεθισμάτων, αδυνατούν 

συχνά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους και να τα διαχειριστούν με τον πιο 

κατάλληλο τρόπο.  

Η αυτορρύθμιση αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα για τα άτομα με αυτισμό έτσι 

ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στα κοινωνικά γεγονότα χωρίς να χρειάζεται να 

ακολουθούνται από κάποιον ενήλικα.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως εργαλείο 

αυτορρύθμισης αλλά και ως ένα μέσο για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους με το να 

ελέγχουν μόνοι τους τη συμπεριφορά τους (Lee, Simpson & Shogren, 2007). Το να 

μάθουν τα άτομα αυτά να χρησιμοποιούν μια θετική συμπεριφορά στη θέση μιας 

ανεπιθύμητης είναι αρκετά πιθανό να τους οδηγήσει στο να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή 

τους επίδοση και την κοινωνική τους προσαρμογή (Wilkinson, 2008). 

Η ανάπτυξη της αυτορρύθμισης για τους μαθητές με αυτισμό είναι πολύ 

σημαντική. Τα ποικίλα και περίπλοκα χαρακτηριστικά της αυτορρύθμισης καθώς και οι 

ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αυτισμό απαιτούν αποτελεσματικές στρατηγικές 

παρέμβασης (Lee, Simpson & Shogren, 2007). 

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των παιδιών σχολικής ηλικίας με αυτισμό έχει 

δημιουργήσει την επιτακτική ανάγκη για σχεδιασμό και εφαρμογή θετικής υποστήριξης 

της συμπεριφοράς τους στις γενικές τάξεις. Το να εκπαιδεύονται οι μαθητές με αυτισμό 

μέσα στην τάξη και να εντάσσονται κοινωνικά σε αυτή αποτελεί μια μοναδική πρόκληση 

για τους δασκάλους τους. Είναι ξεκάθαρο ότι οι κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες 

χρειάζεται να αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο συστατικό των προγραμμάτων 

παρέμβασης για παιδιά για να γίνει επιτυχημένη η ένταξή τους στα κανονικά σχολεία 

(Koegel, Koegel, Hurley & Frea, 1992). Οι μακροχρόνιες διαφορές των απόψεων 

σχετικά με το τι αποτελεί το κατάλληλο πρόγραμμα για τα παιδιά και τους νέους με 

αυτισμό έχει οδηγήσει σε αμέτρητες συζητήσεις για το ποια παρέμβαση είναι η πιο 

αποτελεσματική (Lee, Simpson & Shogren, 2007). 

Αν και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την άποψη ότι υπάρχει μια μοναδική 

αποτελεσματική συμπεριφορική παρέμβαση, τα ευρήματα πολλών ερευνών δείχνουν η 

αυτορρύθμιση έχει αποδειχτεί ως πολλά υποσχόμενα στρατηγική για να κατευθύνει την 
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προσοχή και τη συγκέντρωση καθώς και τις συμπεριφορική αυτορρύθμιση των ατόμων 

με αυτισμό (Koegel & Koegel, 1990· Stahmer & Schreyban, 1992· Wilkinson, 2008· 

Coyle & Cole, 2004· Dunlap & Johnson, 1985· Koegel & Kovert, 1972· Callahan & 

Rademacher, 1999· Newman et al., 1995· Koegel, Koegel, Hurley & Frea, 1992· 

Reinecki, Newman & Meinberg, 1999· Newman, Buffington & Hemmes, 1996· Strain, 

Kohler, Storey & Danko, 1994). Τα τελευταία χρόνια επικρατεί πλέον η άποψη ότι τα 

προγράμματα που κατευθύνονται από τον εκπαιδευτικό εστιάζουν περισσότερο στον 

έλεγχο της συμπεριφοράς και δε βοηθάνε τους μαθητές με αυτισμό να αποκτήσουν τις 

ικανότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν ένα υψηλό επίπεδο ανεξάρτητης 

λειτουργίας (Wilkinson, 2008). Η  αυτορρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα άτομα 

με αυτισμό ως ένα μέσο για να επιτύχουν στόχους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ 

συγχρόνως μειώνει την ανάγκη της παρουσίας ενός εκπαιδευτή (Stahmer & Schreiban, 

1992). 

Μέσω της εκπαίδευσής τους και την εφαρμογή των στρατηγικών αυτορρύθμισης, 

οι μαθητές με αυτισμό γίνονται πιο ανεξάρτητοι και υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. 

Έχουν μια ευκαιρία να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή, του δικού τους 

προγράμματος. Αναπτύσσουν τις βασικές τους δεξιότητες που διευκολύνουν τη 

γενίκευση της προσαρμοστικής τους συμπεριφοράς, λειτουργούν αυτόνομα και έχουν 

την ευκαιρία να βελτιώσουν πολλούς τομείς της συμπεριφοράς τους σε πολλά πλαίσια 

(Wilkinson, 2008). 

Τυπικά, όταν τα άτομα με αναπηρία μεταφέρονται από την τυπική τάξη για 

παρέμβαση στην τάξη ένταξης ή σε άλλο ειδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, παρουσιάζουν 

την επιθυμητή ακαδημαϊκή και συμπεριφορική αλλαγή, αλλά δε διατηρούν αυτές τις 

βελτιώσεις όταν επιστρέφουν στην τυπική τάξη (Rhode, Morgan & Young, 1983). Τα 

άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία στο να εκδηλώνουν τις 

δεξιότητες που έχουν διδαχτεί σε ποικίλα περιβάλλοντα. Ωστόσο, στα πλαίσια της 

ανάπτυξης ενός συμπεριφορικού ρεπερτορίου για τα άτομα με αυτισμό, το πιο σημαντικό 

είναι να επιτευχθεί η γενίκευση (Stahmer & Schreibman, 1992). Οι περισσότερες έρευνες 

που εφάρμοσαν προγράμματα αυτορρύθμισης σε παιδιά με αυτισμό, μολονότι 

περιορισμένες, κατάφεραν να επιτύχουν γενίκευση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν και 

σε άλλα περιβάλλοντα καθώς και συντήρησή τους σε ποικίλα χρονικά διαστήματα 
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(Koegel & Koegel, 1990· Stahmen & Schreibman, 1992· Coyle & Cole, 2004· Newman 

et al., 1995· Koegel & Frea, 1993). 

Σύμφωνα με τους Koegel και Koegel (1990), η αιτιακή σχέση της αυτορρύθμισης 

με την αλλαγή της συμπεριφοράς των ατόμων με αυτισμό δεν έχει καθοριστεί ακριβώς. 

Στην έρευνά τους αξιολόγησαν το αν οι μαθητές με σοβαρή αυτιστική αναπηρία 

μπορούσαν να μάθουν να χρησιμοποιουν ένα πρόγραμμα παρέμβασης αυτορρύθμισης 

για να μειώσουν τη στερεοτυπική συμπεριφορά τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι 

μαθητές έμαθαν να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες αυτορρύθμισης για να μειώσουν τα 

υψηλά επίπεδα της στερεοτυπικής συμπεριφοράς που παρουσίαζαν. Ωστόσο σημειώθηκε 

το ότι  συνήθως οι μαθητές κατέγραφαν την έλλειψη της στερεοτυπικής συμπεριφοράς 

με ακρίβεια αλλά σπάνια σημείωναν την παρουσία της με ακρίβεια.   

Πιθανώς το «μυστικό» της επιτυχίας των στρατηγικών αυτορρύθμισης  στα 

άτομα με αυτισμό είναι ότι δεν επιθυμούν να επιβλέπονται και θέλουν να λειτουργούν 

ανεξάρτητα αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο. Οι Dunlap και Johnson (1985) ερεύνησαν το 

ρόλο της προβλεπόμενης έναντι της μη προβλεπόμενης επίβλεψης στην ανεξάρτητη 

ενασχόληση τριών μαθητών με αυτισμό με τις εργασίες τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η μη προβλεπόμενη συνθήκη επέφερε περισσότερο υψηλά επίπεδα ενασχόλησης των 

μαθητών με την εργασία τους. Επίσης παρατηρήθηκε ότι και η ποιότητα της εργασίας 

των παιδιών ήταν καλύτερη στη συνθήκη της μη προβλεπόμενης επίβλεψη.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής των διάφορων παρεμβάσεων αυτορρύθμισης 

παρατηρείται αξιοσημείωτη ποικιλία στο ρυθμό που τα παιδιά με αυτισμό αποκτούν μια 

νέα συμπεριφορά. Ενώ ένα παιδί μπορεί να αποκτήσει μια δεδομένη συμπεριφορά σε μια 

μέρα, ένα άλλο μπορεί να την αποκτήσει σε ένα χρόνο ή να χρειάζεται πιο συστηματική 

διδασκαλία για να αποκτήσει την ίδια συμπεριφορά (Koegel & Koegel, 1990). Πολλές 

φορές το είδος της ενίσχυσης που επιλέγεται ίσως δεν είναι η πιο κατάλληλη. Οι 

Reinecki, Newman και Meinberg (1999) ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα της χρήσης 

συμβολικών χρημάτων για να ενθαρρύνουν την αυτορρύθμιση και το αυθόρμητο 

μοίρασμα 3 αγοριών με αυτισμό και βρέθηκε ότι ήταν αποτελεσματική στο να αυξήσει 

τη συχνότητα της επιθυμητής συμπεριφοράς. Παρατήρησαν όμως ότι η ακρίβεια των 

επιμέρους στοιχείων της αυτορρύθμισης δεν ήταν τόσο υψηλή, πιθανώς γιατί η σχέση 
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μεταξύ των χρημάτων και της ανταπόκρισης δεν ήταν η σημαντική μεταβλητή που 

επηρέαζε την αλλαγή της συμπεριφοράς.  

Οι στρατηγικές αυτορρύθμισης έχουν χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσουν ή να 

μειώσουν ποικίλες συμπεριφορές παιδιών με αυτισμό. Τα μέσα που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει η κάθε στρατηγική αυτορρύθμισης είναι ποικίλα. 

Οι Stahmer και Schreibman (1992) χρησιμοποίησαν ένα πρόγραμμα παρέμβασης 

αυτορρύθμισης για να εκπαιδεύσουν κατάλληλα 3 παιδιά με αυτισμό, που παρουσίαζαν 

ακατάλληλη συμπεριφορά στο παιχνίδι. Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε τους έδειξε 

πώς να παίζουν με τον κατάλληλο τρόπο όταν απουσιάζει ο εκπαιδευτής τους. Τα παιδιά 

κατάφεραν να γενικεύσουν την αποκτημένη συμπεριφορά και τα δύο από αυτά τη 

διατήρησαν για αρκετό καιρό. 

Οι Coyle και Cole (2004) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητας ενός 

προγράμματος αυτορρύθμισης με βιντεοσκοπημένη αυτομοντελοποίηση (self-modeling) 

και αυτοπαρακολούθηση. Ως συμπεριφορά – στόχος ορίστηκε η συμπεριφορά εκτός 

παρακολούθησης 3 αγοριών με αυτισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ύστερα από την 

εκπαίδευση των παιδιών η μη-παρακολούθηση του μαθήματος μειώθηκε αρκετά. Από 

την άλλη, οι Callahan και Rademacher (1999) ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα της 

χρήσης στρατηγικών αυτορρύθμισης και αυτοενίσχυσης για να αυξήσουν την εμπλοκή 

και την περισσότερη παρακολούθηση στο μάθημα παιδιών γυμνασίου με υψηλής 

λειτουργικότητας αυτισμό που είχαν ενταχθεί σε μια γενική τάξη. Οι συγκεκρικένες 

στρατηγικές επέτυχαν να αυξήσουν την εμπλοκή και την παρακολούθηση των παιδιών 

στο μάθημα. Επίσης παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στην ανεξάρτητη ακαδημαϊκή και 

συμπεριφορική λειτουργία των παιδιών.  

Ο Newman και οι συνεργάτες του (1995) εκπαίδευσαν 3 έφηβους με αυτισμό, οι 

οποίοι αρχικά βασίζονταν στις λεκτικές προτροπές των δασκάλων τους για να 

εναλλάσσονται μεταξύ των δραστηριοτήτων τους. Η εκπαίδευση περιλάμβανε το να 

διδαχτούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν από μόνοι τους πότε ήταν η ώρα να αλλάξουν 

δραστηριότητα και να αυτοενισχύονται όταν γινόταν η λεκτική αναγνώριση των χρόνων 

μετάβασης. Τελικά οι μαθητές κατάφεραν να εναλλάσσονται μεταξύ των 

δραστηριοτήτων μόνοι τους και επέτυχαν και τη συντήρηση αυτής της δραστηριότητας.  
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Επίσης ως προς την αύξηση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων οι Asaro-Saddler και 

Saddlerr  (2010) επιχείρησαν μέσω ενός προγράμματος αυτορρύθμισης να βελτιώσουν 

την ικανότητα 3 παιδιών με αυτισμό να γράφουν ιστορίες. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες, διδάχτηκαν πως να σχεδιάζουν και να ολοκληρώνουν μια ιστορία μέσω 

της ανάπτυξης στρατηγικών αυτορρύθμισης. Μετά το τέλος της παρέμβασης, όλοι οι 

μαθητές επέτυχαν να έχουν καλύτερες δεξιότητες γραφής μιας ιστορίας ως προς το 

μέγεθός της, των αριθμών των στοιχείων της ιστορίας και τη γενικότερη ποιότητα.  

Οι στρατηγικές αυτορρύθμισης λειτουργούν ιδιαίτερα ευεργετικά και για την 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αυτισμό. Οι Newman, Buffington 

και Hemmes (1996) αξιολόγησαν την ικανότητα 3 εφήβων με αυτισμό να χρησιμοποιούν 

την εξωτερική ενίσχυση και την αυτοενίσχυση για να αυξήσουν την κατάλληλη 

συζήτηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο συνθήκες ενίσχυσης λειτούργησαν το 

ίδιο αποδοτικά για τους συμμετέχοντες και ότι οι μαθητές μπορούν να διδαχτούν τη 

συγκεκριμένη δεξιότητα μέσω της αυτοενίσχυσης.  

Στα πλαίσια των κοινωνικών δεξιοτήτων, οι Koegel, Koegel, Hurley και Frea 

(1992) αξιολόγησαν αν η αυτορρύθμιση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια τεχνική για 

να παραχθεί εκτεταμένη βελτίωση στην κοινωνική ανταπόκριση παιδιών με αυτισμό, 

όταν κάποιος από το περιβάλλον ξεκινούσε μια συζήτηση σε διάφορα κοινωνικά 

περιβάλλοντα χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή του παιδιού. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα παιδιά με αυτισμό που παρουσίασαν σοβαρά ελλείμματα στις κοινωνικές 

δεξιότητες μπορούσαν να μάθουν να αυτορρυθμίζουν την αποκριτικότητά τους στους 

άλλους σε διάφορα περιβάλλοντα και ότι αυτή η βελτίωση ήταν συνδεδεμένη με 

συνακόλουθη μείωση της διασπαστικής συμπεριφοράς χωρίς να καθίσταται αναγκαία η 

ειδική παρέμβαση. Οι ερευνητές υποστήριξαν τα αποτελέσματά τους με τη θεωρία ότι τα 

παιδιά με αυτισμό οδηγούνται σε προβληματική κοινωνική αλληλεπίδραση και σε 

σοβαρή διασπαστική συμπεριφορά όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν 

και να απαντήσουν σε ερωτήσεις άλλων ανθρώπων ή στην προσπάθεια άλλων ανθρώπων 

να ξεκινήσουν μια συζήτηση. Θεωρούν πιθανό ότι αν τα άτομα με αυτισμό 

ανταποκρίνονταν με μεγαλύτερη συνέπεια στη λεκτική προτροπή ενός ατόμου, η 

γενικότερή τους αλληλεπίδραση θα ήταν πιο θετική και θα ήταν εφικτό να αποφευχθούν, 

ή τουλάχιστον να μειωθούν, οι διασπαστικές συμπεριφορές τους. 
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Ως συνέχεια της προηγούμενης έρευνας οι Koegel  και Frea (1993) εξέτασαν την 

απόκτηση της κοινωνικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς, μέσω στρατηγικών 

αυτορρύθμισης και τη γενίκευσή της σε άλλες συμπεριφορές σε 2 παιδιά με αυτισμό. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι συγχρόνως με τη βελτίωση της συμπεριφοράς – στόχου 

αυξήθηκαν ραγδαία και άλλες μη στοχευμένες κοινωνικές συμπεριφορές. Αυτές οι 

βελτιώσεις επέφεραν αύξηση στη γενικότερη εμφάνιση κατάλληλης συμπεριφοράς της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών.  

Στοχεύοντας λοιπόν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές των ατόμων με αυτισμό και 

δουλεύοντας με αυτές μέσω των στρατηγικών αυτορρύθμισης, είναι πιθανό ότι θα 

βελτιωθούν πολλές ακόμα συμπεριφορές τους και θα μειωθεί η διασπαστική τους 

συμπεριφορά. Για να έχουμε περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτή τη διαδικασία είναι 

απαραίτητη η διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών για την παρατήρηση της εφαρμογής των 

παρεμβάσεων αυτορρύθμισης έτσι ώστε οι ειδικοί να αντιληφθούν τον τρόπο με τον 

οποίο επιδρούν στο παιδί με αυτισμό. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια τέτοια 

παρατήρηση.  

 

2.7 Σκοπός της έρευνας – Διερευνητικά ερωτήματα 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, στο θεωρητικό μέρος της παρούσας έρευνας, 

αποκαλύπτει ότι οι παρεμβάσεις της  αυτορρύθμιση και οι διάφορες στρατηγικές της 

αποτελούν ένα μέσο βελτίωσης  όχι μόνο για την ίδια την αυτορρύθμιση αλλά και για 

άλλες κοινωνικές, συμπεριφορικές και ακαδημαικές δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία 

και όχι μόνο. Στην  περίπτωση των ατόμων με αυτισμό, οι στρατηγικές της 

αυτορρύθμισης έχουν αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές και αναγκαίες για μεγάλο 

πλήθος δεξιοτήτων.  

Στον Ελλαδικό χώρο, η έρευνα στον τομέα της αυτορρύθμισης των ατόμων με 

αναπηρία και κυρίως με αυτισμό είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Απώτερη συνέπεια είναι η 

ελλιπής ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων για τις ευεργετικές επιδράσεις 

της αυτορρύθμισης στα παιδιά με αυτισμό.  

Καθοριστικό παράγοντα στο σχεδιασμό της συγκεκριμένης έρευνας έπαιξαν τα 

αποτελέσματα και η θεωρία των Koegel και Frea (1993), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με 

τη βελτίωση της συμπεριφοράς την οποία στοχεύει να βελτιώσει μια συγκεκριμένη 
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στρατηγική αυτορρύθμισης, επέρχεται βελτίωση και σε άλλες συμπεριφορές του ατόμου. 

Υποστηρίζουν, επίσης, ότι η στρατηγική της αυτορρύθμισης μιας συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς επιφέρει βελτίωση της γενικότερης συμπεριφορικής και ακαδημαϊκής 

εικόνας του παιδιού και των κοινωνικών του αλληλεπιδράσεων.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να περιγραφεί και να μελετηθεί η εφαρμογή 

στρατηγικών αυτορρύθμισης, που στοχεύουν σε ποικίλες δεξιότητες, καθώς και τα 

αποτελέσματά τους σε παιδί με αυτισμό στα πλαίσια της ένταξής του σε ένα γενικό 

δημοτικό σχολείο.  

 

Τα διερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από το σκοπό της έρευνας είναι: 

1. Θα υπάρξει ανάπτυξη του αριθμού εκδήλωσης των  επιθυμητών συμπεριφορών 

στις οποίες θα στοχεύει η παρέμβαση της αυτορρύθμισης· Αν υπάρξει βελτίωση, 

θα συντηρηθεί μετά από την απομάκρυνση της παρέμβαση των στρατηγικών της 

αυτορρύθμισης· 

2. Θα βελτιωθεί η γενικότερη συμπεριφορική εικόνα του παιδιού μέσα από την 

εφαρμογή στρατηγικών αυτορρύθμισης που στοχεύουν σε συγκεκριμένες 

συμπεριφορές – στόχους· 

3. Θα επιτευχθεί η μεταφορά της μαθημένης συμπεριφοράς, μέσω των στρατηγικών 

μάθησης αυτορρύθμισης, από το τμήμα ένταξης στην τυπική τάξη· 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η μεθοδολογία που επιλέχτηκε είναι αυτής της μελέτης περίπτωσης (case study), 

με συμμετοχική παρατήρηση. Στην παρούσα έρευνα, εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης αυτορρύθμισης σε ένα παιδί με αυτισμό ενταγμένο στο γενικό σχολείο από 

την ερευνήτρια της οποίας ο ρόλος είναι αυτός της παράλληλης στήριξης του παιδιού.  

 

3.1 Συμμετέχουσα 

Η Εύα είναι 11 χρονών και φοιτά στην Ε’ δημοτικού σε γενικό σχολείο της 

Θεσσαλονίκης. Καθημερινά παρακολουθεί τα μαθήματά της στη γενική τάξη, εκτός από 

τη 2
η
 ώρα που πηγαίνει στο τμήμα ένταξης. Έχει σχεδιαστεί οπτικοποιημένο 

εξατομικευμένο πρόγραμμα, για όλα τα μαθήματα του σχολείου,  προσαρμοσμένο στις 

δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά της αλλά και τις ανάγκες της. Το λεκτικό της επίπεδο 

είναι αρκετά ανεπτυγμένο και τον τελευταίο καιρό η αυθόρμητη ομιλία της έχει 

αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Της αρέσει πολύ η μουσική και την αποζητεί για να διασκεδάσει 

αλλά και να χαλαρώσει.  

Ως προς την αυτορρύθμισή της έχει παρατηρηθεί ότι σε πολύ συχνά διαστήματα 

παρουσιάζει να κατευθύνει τον εαυτό της, με εντολές που έχει ακούσει από άλλους, τις 

στιγμές που καταλαβαίνει ότι η συμπεριφορά της γίνεται παραβατική. Οι Prizant και 

Duchan (1981) αναφέρουν ότι οι μαθητές με αυτισμό είναι πιθανό να χρησιμοποιούν 

δηλώσεις ηχολαλίας για να επαναλαμβάνουν ότι έχουν ακούσει από τους γύρω τους σε 

μια προσπάθεια να αυτορρυθμιστούν.  Εφόσον λοιπόν δείχνει μόνη της τη διάθεση να 

αυτορρυθμίζεται θεωρήθηκε καλό να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο 

στις στρατηγικές αυτορρύθμισης έτσι ώστε η Ε. να μπορέσει να αναπτύξει περισσότερο 

το ρεπερτόριο των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ένταξή της στο γενικό σχολείο και 

στην κοινωνία γενικότερα. 

Η Εύα επιλέχτηκε ως ιδανική συμμετέχουσα στη συγκεκριμένη έρευνα διότι 

αρχικά είναι ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, το οποίο είναι αρκετά εκπαιδευμένο σε 
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διάφορες δραστηριότητες και έτσι θεωρήθηκε ότι θα ανταποκρινόταν καλύτερα στη 

συγκεκριμένη εφαρμογή παρέμβασης, η οποία έχει ένα μέτριο βαθμό πολυπλοκότητας. 

Επίσης άλλο ένα σημαντικό κριτήριο που συντέλεσε στην επιλογή της συγκεκριμένης 

μαθήτριας, είναι ότι, μέσω της συμπεριφοράς της μέσα στην τάξη, διαφαίνεται ότι είναι 

ένα άτομο που παρουσιάζει συγκεκριμένα προβλήματα στη συμπεριφορά παρόλο που 

δείχνει ότι γνωρίζει ποια είναι η σωστή και ποια η λανθασμένη συμπεριφορά. Για 

παράδειγμα, ενώ ξέρει ότι δεν είναι ωραίο να κάνει μεγάλα γράμματα και να 

μουτζουρώνει το τετράδιό της το κάνει με δική της θέληση, όταν θέλει να δηλώσει ότι 

έχει κουραστεί. Θεωρείται λοιπόν ότι είναι βασικό πρόβλημα η αδυναμία αυτορρύθμισής 

της και όχι η έλλειψη του κατάλληλου συμπεριφορικού ρεπερτορίου.  

 

3.2 Διαδικασία 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο σχολικό περιβάλλον του παιδιού από την 

ερευνήτρια. Αρχικά η παρέμβαση εφαρμόστηκε στο τμήμα ένταξης και στη συνέχεια η 

εφαρμογή της μεταφέρθηκε στη γενική τάξη την 3
η
 και την 4

η
 ώρα. Οι συγκεκριμένες 

ώρες επιλέχτηκαν επειδή ήταν αμέσως μετά την παρακολούθηση στο τμήμα ένταξης, 

όπου ήδη εφαρμοζόταν το πρόγραμμα παρέμβασης αυτορρύθμισης και επειδή 

θεωρήθηκε ότι το παιδί ήταν ακόμα αρκετά ξεκούραστο ώστε να μπορέσει να το 

ακολουθήσει στο γεμάτο ερεθίσματα περιβάλλον της γενικής τάξης.  

Η έρευνα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις:  

Αρχική αξιολόγηση: Η αρχική αξιολόγηση, η οποία διήρκησε 2 εβδομάδες,  

πραγματοποιήθηκε στο σχολικό περιβάλλον του παιδιού τόσο μέσα στην τάξη κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Πραγματοποιήθηκε 

από την ερευνήτρια και από την ψυχολόγο που το παρακολουθούσε στο σχολικό του 

περιβάλλον. Ήταν ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι και οι δυο αξιολογητές είχαν 

πολύμηνη επαφή με το παιδί πριν την αξιολόγησή του. Μετά από την ολοκλήρωση της 

αρχικής αξιολόγησης ακολούθησε άμεση παρατήρηση της μαθήτριας στην τυπική τάξη, 

η οποία διήρκησε 1 εβδομάδα και είχε ως στόχο την ανάδειξη των συμπεριφορών – 

στόχων της παρέμβασης. 
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Διαμορφωτική αξιολόγηση παρέμβαση: Η διαμορφωτική αξιολόγηση-παρέμβαση 

είχε διάρκεια 8 εβδομάδων. Ως στόχο είχε την εκπαίδευση και εφαρμογή 

δραστηριοτήτων αυτορρύθμισης έτσι ώστε το παιδί, στα πλαίσια της παρακολούθησής 

του μαθήματος στην τάξη, να αυτορρυθμίζεται για συγκεκριμένες, άλλοτε θετικές και 

άλλοτε αρνητικές, συμπεριφορές. 

Τελική αξιολόγηση: Η διάρκεια της τελικής αξιολόγησης διήρκησε όσο και η 

αρχική, δηλαδή 2 εβδομάδες. Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο μέσο συλλογής δεδομένων με 

την αρχική αξιολόγηση. Σκοπός της τελικής αξιολόγησης ήταν να διερευνηθεί αν και 

κατά πόσο τροποποιήθηκαν, θετικά ή αρνητικά, οι γνωστικές και συμπεριφορικές 

δραστηριότητες της Εύας στο χώρο του σχολείου ύστερα από την εφαρμογή του 

προγράμματος αυτορρύθμισης. Κατά το διάστημα αυτό εφαρμόστηκε και άμεση 

παρατήρηση στη συμπεριφορά της Εύας κατά τη διάρκεια της 3
ης

 και 4
ης

 ώρας της 

σχολικής μέρας για να διερευνηθεί η συντήρηση των δεξιοτήτων. 

 

3.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Εγχειρίδιο της Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης (School Function Assessment) 

Για την αρχική και την τελική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε το εγχειρίδιο της 

Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης (School FunctionAssessment) των Coster, Deeney , 

Haltiwanger και Haley (1998) (Παράρτημα Α). Το εγχειρίδιο της Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης (ΣΛΑ) λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης του οποίου η χρήση θα 

καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές ή τους ερευνητές στο σχεδιασμό ενός προγράμματος για 

τους μαθητές με αναπηρίες που παρακολουθούν το δημοτικό σχολείο. Σκοπός του 

εργαλείου αυτού είναι η μέτρηση την επίδοσης των μαθητών στις διάφορες λειτουργικές 

εργασίες που του χρησιμεύουν για τη επιτυχή συμμετοχή τους στα ακαδημαϊκά και 

κοινωνικά θέματα που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον του δημοτικού (Coster, 

Deeney, Haltiwanger & Haley, 1998). Πιο συγκεκριμένα, αξιολογεί το παιδί μέσα στο 

σχολείο του σε τομείς οι οποίοι είναι η συμμετοχή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, η 

υποστήριξη που χρειάζεται από το προσωπικό του σχολείου για να αλληλεπιδράσει με 

τους άλλους, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για το παιδί αυτό καθώς και το αν τηρεί 

τους σχολικούς κανόνες και επικοινωνεί με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι γραμμένο σε 
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απλή γλώσσα έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό από όλους και σχεδιάστηκε έτσι ώστε το 

άτομο που θα το συμπληρώσει να μη χρειάζεται να έχει ειδική εκπαίδευση.  

Στην παρούσα έρευνα το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από την ερευνήτρια 

και από την ψυχολόγο που το παρακολουθεί σε τακτικά διαστήματα στο σχολείο. 

Χρησιμοποιήθηκε μόνο το μέρος του ερωτηματολογίου που αξιολογεί τις γνωστικές και 

συμπεριφορικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς που αξιολογήθηκαν μέσω 

ερωτήσεις τύπου κλίμακας Linkert είναι οι: Λειτουργική επικοινωνία, Μνήμη και 

κατανόηση, Αποδοχή κοινωνικών συμβάσεων, Συμμόρφωση σε υποδείξεις των ενηλίκων 

και σχολικούς κανόνες, Αντιμετώπιση και ολοκλήρωση εργασιών, Θετική 

αλληλεπίδραση, Ρύθμιση συμπεριφοράς και οι Γραπτές εργασίες. Ο ερωτώμενος 

συμπληρώνει για το κάθε τομέα τις απαντήσεις του στις επιμέρους ερωτήσεις και ένα 

συνολικό σκορ προκύπτει για τον κάθε τομέα ξεχωριστά. Επειδή στην παρούσα έρευνα 

το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από δυο άτομα, ως συνολικό σκορ για τον κάθε 

τομέα θεωρήθηκε ο μέσος όρος των απαντήσεων των 2 ερωτώμενων.  

Οι απαντήσεις που προκύπτουν από τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί η παρέμβαση για το παιδί. 

Επίσης, χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν την εκπαιδευτική ομάδα να καθορίσει τους 

ειδικούς και γενικούς στόχους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη του 

Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος του παιδιού.   

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης το παιδί ασχολήθηκε διαδοχικά με τη 

συμπλήρωση δύο διαφορετικών φόρμων καταγραφής. Όταν έφτανε στο σημείο να 

αυτοκαταγράφεται με ποσοστό επιτυχίας 80 % η άμεση παρέμβαση αποσυρόταν και 

έμενε μόνο το φύλλο αυτοκαταγραφής.  

 

Φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon 

Η πρώτη φόρμα αυτοκαταγραφής που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Countoon η οποία 

περιγράφεται λεπτομερώς στο θεωρητικό μέρος της εργασίας και υπάρχει στο 

Παράρτημα Β. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί κάποια τροποποίηση που έγινε. Αν και η 

Εύα έχει πολύ καλή σχέση με τους αριθμούς, προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθούν 

χαρούμενα ή λυπημένα πρόσωπα για την καταμέτρηση της θετικής και αρνητικής 
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συμπεριφοράς αντίστοιχα, για λόγους ελκυστικότητας αλλά και οπτικοποίησης του 

υλικού. 

 

Φόρμα αυτοπαρακολούθησης : My Self-Monitoring Form 

Η φόρμα αυτοπαρακολούθησης My Self-Monitoring Form (Παράρτημα Γ) 

περιγράφεται στο θεωρητικό κομμάτι της έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

τροποποιήθηκε ο τρόπος απάντησης του παιδιού λόγω των ενδιαφερόντων του. Στην Ε. 

αρέσει πολύ να σημειώνει μόνη της την απάντηση όταν υπάρχουν ακριβώς τόσα κενά 

όσα είναι και η λέξη. Επειδή το ναι και το όχι έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμάτων δίπλα σε 

κάθε ερώτηση υπήρχε ένα κενό με 3 παύλες για να συμπληρώσει η Ε. ένα ναι ή όχι 

ανάλογα με το αν είχε κάνει ή όχι τη δραστηριότητα.  

 

Άμεση παρατήρηση 

Η άμεση παρατήρηση εφαρμόστηκε για 2 διαφορετικά στάδια της παρέμβασης 

και είχε ως στόχο διαφορετικά στοιχεία. 

 Άμεση παρατήρηση κατά την αρχική αξιολόγηση (διάρκεια 1 εβδομάδα) 

Η άμεση παρατήρηση εφαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της αρχικής 

αξιολόγησης. Αφού θα επιλεγόταν από τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης οι 

τομείς στους οποίους θα στόχευε η παρέμβαση, η άμεση παρατήρηση έπρεπε να 

αναδείξει τις σχετικές με αυτούς τους τομείς συμπεριφορές στις οποίες θα στόχευε η 

άμεση παρατήρηση.  

Η ερευνήτρια θα παρατηρούσε την Εύα μέσα στην τυπική τάξη και θα κατέγραφε 

τις συμπεριφορές που ήταν σχετικές με τους τομείς που επιλέχτηκαν για την παρέμβαση 

και έπρεπε να εκδηλώνονται στα πλαίσια παρακολούθησης του μαθήματος αλλά για 

κάποιο λόγο η Εύα ή τις εκδήλωνε σπάνια ή καθόλου. Η παρατήρηση θα λάβαινε χώρο 

κατά την 3
η
 και 4

η
 ώρα της σχολικής μέρας, όπου και θα εφαρμοζόταν αργότερα και η 

παρέμβαση. 

Ως οδηγό για την άμεση παρατήρηση, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε το εργαλείο 

Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης όπου για κάθε τομέα δεξιοτήτων αναφέρει τις 

συμπεριφορές που περικλείονται σε αυτόν. Ωστόσο μπορούσε να προσθέσει και κάποια 

συμπεριφορά που δεν αναφερόταν μέσα. Η ερευνήτρια παρατηρούσε και τις 
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εναλλακτικές αρνητικές εκδηλώσεις συμπεριφοράς στις οποίες προέβαινε η Εύα όταν δεν 

εκδήλωνε την επιθυμητή συμπεριφορά. Συγχρόνως παρατηρούσε και πόσες φορές 

έπρεπε να εκδηλωθεί η επιθυμητή συμπεριφορά μέσα στη σχολική ώρα, για να είναι η 

Εύα λειτουργική στο μάθημά της καθώς και πόσες φορές ήταν επιτρεπτό να εκδηλώσει 

την αρνητική εναλλακτική. Η παρατήρηση αυτή χρειάζεται για το σχεδιασμό της φόρμας 

Countoon, όπου η μαθήτρια πρέπει να ξέρει πόσες φορές τουλάχιστον πρέπει να 

εκδηλώσει τη θετική συμπεριφορά για να αυτοεπιβραβευτεί. 

 

 Άμεση παρατήρηση κατά την τελική αξιολόγηση (διάρκεια 2 εβδομάδες) 

Η άμεση παρατήρηση που διενεργήθηκε κατά την τελική αξιολόγηση διήρκησε 2 

εβδομάδες. Σε αυτό το διάστημα η ερευνήτρια παρατηρούσε την Εύα μέσα στην τυπική 

τάξη, κατά την 3
η
 και 4

η
 ώρα και σημείωνε τη συχνότητα εμφάνισης των θετικών 

εκδηλώσεων των συμπεριφορών στις οποίες στόχευε η παρέμβαση. Τα αποτελέσματα 

της άμεσης παρατήρησης θα χρησίμευαν για να παρατηρηθεί αν διατηρήθηκε το ίδιο 

επίπεδο απόδοσης της Εύας στην εμφάνιση των συμπεριφορών, μετά την ολοκλήρωση 

της παρέμβασης.  

 

3.4 Πρόγραμμα παρέμβασης της αυτορρύθμισης  

Το πρόγραμμα Παρέμβασης αυτορρύθμισης εφαρμόστηκε από την ειδική 

παιδαγωγό της Ε. που είχε ως αρμοδιότητά της την παράλληλη στήριξή της στη γενική 

τάξη καθώς και στην τάξη ένταξης. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκμάθηση της αυτοκαταγραφής και αυτοπαρακολούθησης της Ε. ήταν hχρήση των 

στρατηγικών της μοντελοποίησης, παιχνιδιού ρόλων, της άμεσης διαδασκαλίας, της 

διορθωτικής ανατροφοδότησης, της καθοδηγούμενης πρακτικής και της παροχής 

κινήτρων.  

Οι στοχευμένες συμπεριφορές επιλέχτηκαν με βάση τους εκπαιδευτικούς στόχους 

που προτάθηκαν ύστερα από συζήτηση με τη μαθήτρια, μια ανασκόπηση των στόχων 

του εξατομικευμένου προγράμματος και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που 

προέκυψε από το εγχειρίδιο της Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης.  
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Οι ανταμοιβές που θα δινόταν στο παιδί για τις επιτυχημένες του προσπάθειες, 

καθορίστηκαν σε συνεργασία με το παιδί. Η ερευνήτρια του παρουσίασε ένα εύρος 

επιλογών βασισμένο στα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Η διάρκεια της παρέμβασης είχε 

διάρκεια 8 εβδομάδες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή σε κάποιο χρονικό 

διάστημα των ανταμοιβών που επιθυμούσε το παιδί.  

Η παρέμβαση εφαρμόστηκε αρχικά στην τάξη ένταξης μέχρι να θεωρηθεί ότι το 

παιδί καταγράφει με ποσοστό επιτυχίας 80 % τις φόρμες αυτοκαταγραφής του. Εφόσον η 

παρέμβαση απομακρυνόταν και το παιδί συνέχιζε να συμπληρώνει επιτυχώς τις φόρμες 

αυτοκαταγραφής, η παρέμβαση μεταφέρθηκε στη γενική τάξη. Ο λόγος που η 

παρέμβαση εφαρμόστηκε αρχικά στην τάξη ένταξης είναι ότι  σε αυτό το περιβάλλον τα 

εξωτερικά ερεθίσματα είναι περιορισμένα και το παιδί με αυτισμό μπορεί να προσηλωθεί 

ευκολότερα στην εργασία του και να αυτορρυθμιστεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Αρχική αξιολόγηση  

Η αρχική αξιολόγηση είχε στόχο να αξιολογηθεί η επίδοση της Εύας, σε 

συγκεκριμένες συμπεριφορές μέσα στην τάξη, πριν την εφαρμογή της παρέμβασης.  

Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγηση (SFA) και πιο 

συγκεκριμένα, το τμήμα του που αφορά τις Γνωστικές και Συμπεριφορικές 

δραστηριότητες εκτός από τους δύο τελευταίους του τομείς, την Ασφάλεια και την 

Επίγνωση ανάγκης  ατομικής υγιεινής. Επίσης προστέθηκε στην αξιολόγηση  ένας 

τομέας του 3
ου

 μέρους του εργαλείου (Απόδοση σε Σωματικές Δραστηριότητες), ο 

τομέας της Γραπτής εργασίας.  

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε, όπως αναφέρεται και 

στη μεθοδολογία, από την ειδική παιδαγωγό της μαθήτριας και από την ψυχολόγο που το 

παρακολουθεί συχνά στο σχολικό του περιβάλλον. Για την κάθε κατηγορία δεξιοτήτων  

υπολογίστηκε ο Μ.Ο. απαντήσεων των δύο αξιολογητών. Υπολογίστηκε η απόδοση της 

μαθήτριας στις συγκεκριμένες δραστηριότητες/το συνολικό σκορ της κάθε δεξιότητας. 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε το ποσοστό επιτυχίας απόδοσης της μαθήτριας για τον κάθε 

τομέα δεξιοτήτων ξεχωριστά (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1 

   Αποτελέσματα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης  

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατηγορίες 

δεξιοτήτων 

Ατομικό σκορ της 

μαθήτριας/συνολικό σκορ 

της  δεξιότητας 

Ποσοστό απόδοσης στις 

συγκεκριμένες δεξιότητες 

Γραπτές εργασίες 38/48 80% 

Λειτουργική 

επικοινωνία 
45/52 87% 

Μνήμη - κατανόηση 40/40 100% 

Αποδοχή κοινωνικών 

συμβάσεων 
33/48 69% 

Συμμόρφωση σε 

υποδείξεις 
49/60 82% 
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Αντιμετώπιση και 

ολοκλήρωση 

εργασιών 

54/76 71% 

Θετική 

Αλληλεπίδραση 
54/80 68% 

Ρύθμισης 

συμπεριφοράς 
29/48 60% 

 

Στο εργαλείο της Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης η Εύα φαίνεται να 

αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ρύθμισης της συμπεριφοράς (60%). Η 

ρύθμιση της συμπεριφοράς αναφέρεται σε δεξιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα 

του ατόμου να μπορεί να ελέγχει τη συμπεριφορά του ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο 

περιβάλλον, τις λεκτικές προκλήσεις από τους γύρω του, να επιλύει μόνο του τις 

διαφορές του και να διαχειρίζεται την αγανάκτησή του αποφεύγοντας τις ακατάλληλες 

συμπεριφορές. Οι αμέσως επόμενοι τομείς στους οποίους η Εύα συγκέντρωση 

χαμηλότερο ποσοστό  απόδοσης ήταν η θετική αλληλεπίδραση (68%), η αποδοχή 

κοινωνικών συμβάσεων (69%) και η αντιμετώπιση και ολοκλήρωση εργασιών (71%). 

Στις γραπτές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με την τάξη η Εύα αξιολογήθηκε ότι έχει 

ποσοστό απόδοσης 80%. Επίσης, η συμμόρφωση της σε υποδείξεις  παρουσιάζεται στο 

82 % ενώ η λειτουργική της επικοινωνίας αξιολογήθηκε ότι είναι 87 %.  

Τέλος, πολύ θετικό χαρακτηριστικό είναι ότι στον τομέα της μνήμης και της 

κατανόησης, η Εύα έχει ποσοστό επιτυχίας 100 %. Ο τομέας αυτός αναφέρεται στην 

ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να θυμάται οδηγίες, τοποθεσίες, ρουτίνες, καθώς 

και τη χρήση των αντικειμένων της τάξης της. Επίσης σημαντικό μέρος αυτού του τομέα 

που θα φανεί αρκετά χρήσιμο στην παρούσα έρευνα είναι η ικανότητα να ακολουθεί μια 

σειρά από τρεις ή περισσότερες σχετικές εντολές. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Εύα 

παρουσιάζει υψηλό ποσοστό στις δεξιότητες της μνήμης και κατανόησης για να μπορεί 

να κατανοήσει την αλληλουχία της φόρμας Countoon, που αποτελείται από 6 πλαίσια και 

να τη συμπληρώσει με ευκολία  

Η εξαγωγή αποτελεσμάτων από το εργαλείο Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης, λοιπόν, δεν αποκάλυψε μόνο τους τομείς στους οποίου η Εύα χρειάζεται 

υποστήριξη αλλά και τους τομείς στους οποίους συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά, έτσι 

ώστε η ερευνήτρια να μπορεί να τους «εκμεταλλευτεί» για τη διεξαγωγή της έρευνας.  
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Αν και η Εύα παρουσίασε το χαμηλότερο ποσοστό στη ρύθμισης συμπεριφοράς, 

θεωρήθηκε από την ερευνήτρια ότι οι δεξιότητες που απαρτίζουν στο SFA αυτόν τον 

τομέα δεν ήταν οι κατάλληλες για να αναπαρασταθούν με εικόνες στη φόρμα 

αυτοκαταγραφής Countoon αλλά και τις δουλέψει στο περιβάλλον του τμήματος 

ένταξης, όπου δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι παρόντες για να αποτελέσουν τα 

ερεθίσματα. Ως πιο κατάλληλοι τομείς, για την εφαρμογή της παρέμβασης 

αυτορρύθμισης μέσα στο τμήμα ένταξης και στη συνέχεια στην τυπική τάξη, 

επιλέχτηκαν οι συμπεριφορές Αντιμετώπισης και Ολοκλήρωσης εργασιών και οι 

Γραπτές εργασίες.   

Οι δεξιότητες που περικλείονται στην Αντιμετώπιση και Ολοκλήρωση εργασιών 

αφορούν τη διατήρηση της προσοχής του παιδιού και την ικανότητα συγκέντρωσής του 

στο μάθημα, στην ικανότητά του να εργάζεται ανεξάρτητα και να ζητάει βοήθεια,  στη 

γνώση του να τροποποιεί την προσέγγισή τους και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει 

καθώς και εποικοδομητική εκμετάλλευση της επιβράβευσης ή της επίπληξης. Οι 

δεξιότητες στις γραπτές εργασίες αναφέρονται στην ποιότητα των γραμμάτων της Εύας, 

στην ικανότητά της να μην ξεφεύγει από τα περιθώρια, να αντιγράφει με ακρίβεια και να 

έχει ρυθμό και ταχύτητα ανάλογα των συμμαθητών της. 

Εφόσον καθορίστηκαν οι δύο τομείς στους οποίους θα επικεντρωνόταν η 

παρέμβαση της αυτορρύθμισης, έπρεπε η ερευνήτρια να εντοπίσει σε ποιες ακριβώς 

συμπεριφορές που ανήκουν στους τομείς αυτούς χρειαζόταν να εφαρμόσει την 

παρέμβαση της αυτορρύθμισης. Σε ποιες, δηλαδή, συμπεριφορές που ανήκαν στις 

Γραπτές Εργασίες και στην Αντιμετώπιση και την Ολοκλήρωση των εργασιών, η 

απόδοση της Εύας δεν είναι ικανοποιητική και δυσχεραίνει τη συμμετοχή της στο 

μάθημα. Αν και το εργαλείο της Σχολικής Λειτουργικής αξιολόγησης κατονομάζει 

κάποιες από τις συμπεριφορές αυτές, ωστόσο δεν καλύπτει όλο το εύρος τους.  

Ακολούθησε μια εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας η ερευνήτρια 

παρατήρησε άμεσα τις δεξιότητες που ήταν σχετικές με τους επιλεγόμενους τομείς.   

Εντόπισε και κατέγραψε τις σχετικές με αυτούς συμπεριφορές στις οποίες μπορούσε να 

παρέμβει με τη χρήση των στρατηγικών αυτορρύθμισης. Ορισμένες από αυτές τις 

συμπεριφορές περιλαμβανόταν στο εργαλείο της Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης, 

ενώ άλλες δεν αναφέρονταν εκεί αλλά ήταν άμεσα συσχετιζόμενες. Η ερευνήτρια έπρεπε 
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να παρατηρήσει και να καταγράψει ποιες ήταν και οι αντίστοιχες αρνητικές εκδηλώσεις 

των συμπεριφορών αυτών. Να εντοπίσει, δηλαδή, σε ποιες ενέργειες προβαίνει η 

μαθήτρια αντί να εκδηλώσει την επιθυμητή συμπεριφορά. Η διάκριση αυτή έπρεπε να 

γίνει για να σχεδιαστεί αναλόγως το Countoon, στο οποίο απεικονίζεται και η θετική και 

η αρνητική εκδήλωση της ίδιας συμπεριφοράς.  

Για το σχεδιασμό του Countoon έπρεπε να βρεθεί και η συχνότητα της κάθε 

συμπεριφοράς που χρειαζόταν να εκδηλώσει η μαθήτρια στην τάξη, έτσι ώστε να 

υπολογιστεί ο αριθμός των επιθυμητών θετικών και αρνητικών εκδηλώσεών της. Με τον 

τρόπο αυτό θα μπορούσε η Εύα να αυτοεπιβραβεύεται όταν ικανοποιούσε τον 

κατάλληλο αριθμό των θετικών και των αρνητικών συμπεριφορών. Έτσι, μέσω της 

άμεσης παρατήρηση, η ερευνήτρια παρατήρησε και κατέγραψε τη μέση συχνότητα που 

απαιτούνταν να εκδηλωθεί η κάθε συμπεριφορά στην τάξη. Πόσες φορές, δηλαδή, 

απαιτούνταν από τη μαθήτρια να εκδηλώσει την αντίστοιχη συμπεριφορά στα πλαίσια 

της παράδοσης του μαθήματος. Με βάση αυτή τη μέση συχνότητα, υπολογίστηκε πόσες 

φορές έπρεπε οπωσδήποτε η Εύα να εκδηλώσει τη θετική συμπεριφορά και πόσες το 

πολύ μπορούσε να εκδηλώσει την αρνητική. 

 

4.2 Επιλογή συμπεριφορών –στόχων  

Για να καθοριστούν οι συμπεριφορές στόχοι – στις οποίες θα στόχευε άμεσα η 

παρέμβαση της αυτορρύθμισης χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την 

αρχική αξιολόγηση και από την άμεση παρατήρηση μέσα στην τάξη. Επίσης, βασικό 

κριτήριο για την επιλογή συμπεριφορών - στόχων αποτέλεσε και η δυνατότητα σαφούς 

ορισμού τους καθώς και των αντίστοιχων τους  μη επιθυμητών. Ακόμα, πολύ σημαντική 

κρίθηκε και η δυνατότητα εικονικής αναπαράστασής τους, με κατανοητό τρόπο, στα 

πλαίσια Countoon.   

Λαμβάνοντας υπόψη τους προηγούμενους παράγοντες, συγκεντρώθηκαν οι 

συμπεριφορές που ήταν επιθυμητές για την τάξη και κατάλληλες για την αναπαράσταση 

τους στη φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon. Ορισμένες από αυτές τις συμπεριφορές, η 

Εύα τις ολοκλήρωνε μόνη της αλλά αυτό δε συνέβαινε σε σταθερή βάση ή στο επίπεδο 

που το επιτυγχάνουν οι συνομήλικοί της και χρειαζόταν παρότρυνση από την ειδική 

παιδαγωγό για να τις ξεκινήσει. Κάποιες από αυτές σε προηγούμενο διάστημα τις 
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ολοκλήρωνε επιτυχώς αλλά για κάποιο λόγο στο επικείμενο διάστημα είχε σταματήσει 

να τις εκδηλώνει. Σε άλλες συμπεριφορές, η Εύα συμμετείχε ή προσπαθούσε να 

συμμετέχει ουσιαστικά αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να τις ολοκληρώσει.  

Παρακάτω, παρατίθενται οι συμπεριφορές που επιδιώχθηκε από την ερευνήτρια, 

να βελτιώσει και να αναπτύξει η Εύα κατά τη διάρκεια και μετά από την εφαρμογή της 

παρέμβασης της αυτορρύθμισης. Η σειρά κατάταξής τους δηλώνει και την 

προτεραιότητα με την οποία τις ανέπτυξε η ερευνήτρια. 

1. Να ξεκινάει και να ολοκληρώνει τις εργασίες της μόνη της χωρίς την 

παρότρυνση ή τη βοήθεια της ειδικής παιδαγωγού 

2. Να προσέχει τη δασκάλα επί τουλάχιστον 5 λεπτά 

3. Να παρακολουθεί την παράδοση του μαθήματος από τη δασκάλα για 15 

λεπτά 

4. Να διαβάζει από μέσα της στην τάξη έτσι ώστε να μην προκαλεί θόρυβο 

5. Να αντιγράφει από τον πίνακα στο τετράδιό της  

6. Να έχει καθαρό το τετράδιό της χωρίς μουτζούρες και άλλα σχέδια 

7. Να κάνει μικρά γράμματα και να μένει στο περιθώριο του τετραδίου 

 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι δύο αντίθετες μορφές εκδήλωσης για την κάθε 

συμπεριφορά, η θετική και η αρνητική. Παρουσιάζεται η θετική μορφή της εκδήλωσης, 

στη μία στήλη και στην άλλη στήλη η αντίστοιχη αρνητική της, την οποία η μαθήτρια 

πρέπει να προσπαθήσει αποφύγει, έτσι ώστε να εκδηλώσει τη θετική.  

         

Πίνακας 2 

Ορισμός επιθυμητής και ανεπιθύμητης εκδήλωσης της συμπεριφοράς  

 

Επιθυμητή εκδήλωση συμπεριφοράς Ανεπιθύμητη εκδήλωση συμπεριφοράς. 

Γράφω μόνη μου την άσκησή μου όταν μου πει η 

δασκάλα μου 

Σταματάω να γράφω και ζητάω από την ειδική 

παιδαγωγό μου να τη  να γράψει  

Κοιτάζω και ακούω τη δασκάλα για 5 λεπτά Γράφω στο τετράδιό μου και το λερώνω την ώρα που 

η δασκάλα μας μιλάει 

Κοιτάζω και ακούω τη δασκάλα για 15 λεπτά όταν 

λέει το μάθημα 

 

Γράφω στο τετράδιό μου και το λερώνω την ώρα που 

η δασκάλα μας λέει για το μάθημα 

Διαβάζω από μέσα μου το μάθημα Διαβάζω δυνατά το μάθημα 

Αντιγράφω από τον πίνακα Κοιτάζω το τετράδιό μου χωρίς να αντιγράφω 
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Γράφω μόνο τις ασκήσεις μου στο τετράδιο Όσο γράφω την άσκησή μου μουτζουρώνω το 

τετράδιο 

Τα γράμματά μου είναι μικρά και είναι μέσα στις 

γραμμούλες του τετραδίου 

Κάνω μεγάλα γράμματα που βγαίνουν από τη 

γραμμούλα 

 

 Στη συνέχεια, οι δύο διαφορετικές εκδηλώσεις της κάθε συμπεριφοράς που 

απεικονίζονται στον πίνακα 1, χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό της φόρμας 

αυτοκαταγραφής Countoon, ως εικονικές αναπαραστάσεις στα αντίστοιχα πλαίσια της. 

Στο 1
ο
 και 3

ο
 πλαίσιο τοποθετείται η επιθυμητή εκδήλωση της συμπεριφοράς (θετική) 

και στο 2
ο
 πλαίσιο η μη επιθυμητή εκδήλωση της συμπεριφοράς (αρνητική). Ένα 

παράδειγμα της μορφής του Countoon δίνεται στην εικόνα 1. 

 Έχοντας, λοιπόν, καθορίσει σε ποιες συμπεριφορές – στόχους θα εφαρμοστεί η 

παρέμβαση της αυτορρύθμισης καθώς και ποιες είναι οι θετικές και αρνητικές 

εκδηλώσεις τους, η ερευνήτρια προχώρησε στο επόμενο στάδιο που διήρκησε 8 

εβδομάδες και ήταν το στάδιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης – παρέμβασης.   

Εικόνα 4 

Παράδειγμα φόρμας αυτοκαταγραφής Countoon, που στοχεύει στη δεξιότητα 

«Αντιγράφω από τον πίνακα» 
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4.3 Διαμορφωτική αξιολόγηση - παρέμβαση 

Στο στάδιο αυτό εφαρμόστηκε η παρέμβαση των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης. Στο Α’ μέρος, που διήρκησε 5 εβδομάδες, εφαρμόστηκε η φόρμα 

αυτοκαταγραφής Countoon, αφού πρώτα η ερευνήτρια εκπαίδευσε την Εύα στη χρήση 

της.  Στο δεύτερο μέρος, που διήρκησε 3 εβδομάδες, η Εύα έμαθε να συμπληρώνει τη 

λίστα αυτοκαταγραφής, η οποία σχεδιάστηκε με βάση τα ενδιαφέροντά της. Συγχρόνως 

με την εφαρμογή της παρέμβασης, η ερευνήτρια παρατηρούσε την επίδοση της Εύας στις 

επιμέρους στρατηγικές και κατέγραφε την πορεία της παρέμβασης.  

 

Α’ μέρος – εφαρμογή της φόρμας αυτοκαταγραφής Countoon 

Στο Α’ μέρος, η ερευνήτρια εισήγαγε στο τμήμα ένταξης τη φόρμα 

αυτοκαταγραφής Countoon και εξήγησε στην Εύα ποια είναι η χρήση της. Οι φόρμες 

αυτοκαταγραφής Countoon απευθύνονται σε περιορισμένο εύρος δραστηριοτήτων γιατί 

το παιδί πρέπει να έχει μπροστά του τα φύλλα και να τα συμπληρώνει. Γι αυτό το λόγο 

αποφασίστηκε από την ερευνήτρια ότι εφόσον το παιδί κατακτούσε τις επιθυμητές 

δεξιότητες στις οποίες θα στόχευε το Countoon στη συνέχεια θα μεταφερόταν όλες σε 

μια λίστα αυτοπαρακολούθησης στην οποία το παιδί θα συμπλήρωνε ανάλογα το Ναι ή 

το Όχι. Η λίστα αυτή εφαρμόστηκε στο Β’ μέρος της διαμορφωτικής αξιολόγησης – 

παρέμβασης. 

Η διαδικασία ξεκινούσε με την ερευνήτρια να δείχνει στο παιδί τη φόρμα 

αυτοκαταγραφής Countoon. Της εξηγούσε τι ακριβώς αναπαριστά το κάθε πλαίσιο και 

πότε θα έπρεπε να συμπληρώσει το  κάθε πλαίσιο. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια όριζε 

ξεκάθαρα τη στοχευμένη συμπεριφορά και εκπαίδευε τη μαθήτρια να ξεχωρίζει την 

θετική από την αρνητική εκδήλωση της συμπεριφοράς. Η εκπαίδευση της μαθήτριας στη 

διάκριση των συμπεριφορών έγινε με τη χρήση των στρατηγικών της μοντελοποίησης, 

του παιχνιδιού ρόλων, της άμεσης διδασκαλίας, της διορθωτικής ανατροφοδότησης, της 

καθοδηγούμενης πρακτικής και της παροχής κινήτρων.  

Στην Εύα άρεσε ιδιαίτερα  η στρατηγική της μοντελοποίησης και του παιχνιδιού 

ρόλων, οι οποίες εφαρμόστηκαν αρχικά, για να αντιληφθεί η μαθήτρια τι πρέπει να κάνει 

και πως θα συμπληρώνει τη φόρμα της αυτοκαταγραφής. Μέσω αυτών, τα δύο άτομα 
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αλλάζανε ρόλους, δηλαδή η Εύα γινόταν η καθηγήτρια και η ερευνήτρια η μαθήτρια. Η 

ερευνήτρια καλούσε την Εύα π.χ. να γράψει στον πίνακα κάτι και η ερευνήτρια της 

μιλούσε σαν να ήταν η μαθήτριά της και αντέγραφε στο τετράδιο με καθαρά γράμματα. 

Συγχρόνως έλεγε δυνατά τι ακριβώς κάνει και ότι αυτή είναι η σωστή πράξη. Στην Εύα 

άρεσε πολύ αυτή η δραστηριότητα, πιθανώς γιατί ένιωσε υπεύθυνη κάνοντας την 

καθηγήτρια αλλά είδε ακριβώς και τι πρέπει να κάνει. Επίσης η ίδια δραστηριότητα 

μοντελοποιήθηκε και με εικόνες – κόμιξ που αποτελούσαν τα πρότυπα μίμησης για την 

κάθε δραστηριότητα.  

Εφόσον η μαθήτρια έμαθε πως συμπληρώνεται η φόρμα αυτοκαταγραφής και 

ποια είναι η σωστή δραστηριότητα άρχισε να συμπληρώνει η ίδια τις φόρμες. Η 

ερευνήτρια της παρείχε συνεχώς κίνητρα για να συνεχίσει να εφαρμόζει τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Όταν η μαθήτρια έκανε λάθος εφαρμοζόταν η διορθωτική 

ανατροφοδότηση με θετικά, πάντα σχόλια και η καθοδηγούμενη πρακτική με την 

ερευνήτρια να συμπληρώνει η ίδια τις φόρμες και να μιλάει ξανά δυνατά για τις 

ενέργειες της.  

Για να προχωρήσουν στο στάδιο της εφαρμογής, η ερευνήτρια έπρεπε να 

σιγουρευτεί ότι Εύα έχει καταλάβει τη διάκριση της κατάλληλης από τη μη κατάλληλη 

εκδήλωση της συμπεριφοράς. Καθορίστηκε ως κριτήριο για να προχωρήσουν στο 

επόμενο στάδιο, να μπορεί να διακρίνει με επιτυχία 5 συνεχείς φορές ποιο είδος 

συμπεριφοράς εκδηλωνόταν.   

Στο επόμενο στάδιο η ερευνήτρια εισήγαγε τη φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon 

στη διάρκεια παράδοσης του μαθήματος στο τμήμα ένταξης. Αρχικά, σύμφωνα με τις 

οδηγίες των Daly και Ranalli (2003), συμπλήρωνε η ερευνήτρια τη φόρμα 

αυτοκαταγραφής της Εύα όταν εκδήλωνε την ανάλογη συμπεριφορά. Σιγά σιγά άρχισε 

να προτρέπει λεκτικά και σωματικά την Εύα να τη συμπληρώσει όταν εκδήλωνε την 

αντίστοιχη μορφή συμπεριφοράς. Μέσα από την άμεση παρατήρηση στην τάξη είχε 

εντοπιστεί περίπου ο μέσος όρος της συχνότητας που χρειαζόταν να εκδηλωθεί η θετική 

συμπεριφορά και πόσες φορές ήταν θεμιτό, σε αρχικό επίπεδο, να εμφανίζεται η 

αρνητική εκδήλωση της συμπεριφοράς (Πίνακας 3). Στο κάτω άκρο της κάθε φόρμας 

αυτοκαταγραφής Countoon υπήρχε αριθμός των θετικών συμπεριφορών που έπρεπε 

τουλάχιστον να εκδηλώσει η Εύα καθώς και ο μεγαλύτερος αριθμός αρνητικών 
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συμπεριφορών που έπρεπε να εκδηλώσει για να μπορέσει να αυτοενισχυθεί.  Όταν η Εύα 

συμπλήρωνε τον απαραίτητο αριθμό των θετικών συμπεριφορών έκανε για λίγη ώρα κάτι 

που την ευχαριστούσε πολύ (ζωγράφιζε με τους μαρκαδόρους της ή έγραφε ιστορίες με 

τους μαρκαδόρους με την ειδική της παιδαγωγό). Με τον καιρό ο αριθμός των θετικών 

συμπεριφορών αυξανόταν ενώ ο αριθμός των αρνητικών μειωνόταν.  

Η πρώτη συμπεριφορά, στην οποία στόχεψε η παρέμβαση της αυτορρύθμισης 

ήταν να ξεκινάει η Εύα και να ολοκληρώνει τις εργασίες της μόνη της χωρίς την 

παρότρυνση ή τη βοήθεια της ειδικής παιδαγωγού. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας 

αυτοκαταγραφής Countoon, από την Εύα, η ερευνήτρια έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες 

παρατηρήσεις στη συμπεριφορά της Εύας Παρατήρησε ότι η Εύα κύκλωνε το χαρούμενο 

πρόσωπο χωρίς να έχει εκδηλώσει την επιθυμητή συμπεριφορά, πιθανώς γιατί 

αισθανόταν ότι δε θα τα καταφέρει αλλά συγχρόνως επιθυμούσε να κάνει το ευχάριστο 

διάλειμμα με τους μαρκαδόρους. Ακόμα, πολλές φορές δεν επιθυμούσε να κυκλώσει η 

ίδια το στεναχωρημένο πρόσωπο ενώ ήξερε ότι έπρεπε να κυκλωθεί και ζητούσε από την 

ερευνήτρια να το κυκλώσει. Η ερευνήτρια της εξήγησε την αλληλουχία των γεγονότων 

και την ενθάρρυνε. Επίσης τονίστηκε στην Εύα ότι αυτή αποφασίζει και ότι πλέον είναι 

υπεύθυνη για τις πράξεις της. Αυτό έκανε την Εύα να χαρεί και συνέχισε σωστά τη 

συμπλήρωση της φόρμας.  

 

Πίνακας 3  

Αρχικός απαιτούμενος αριθμός εκδήλωσης θετικής και αρνητικής συμπεριφοράς  
Συμπεριφορά  

      

 
 

 

 

Εκδήλωση 

συμπεριφοράς  

Ξεκινάει και να 

ολοκληρώνει 

τις εργασίες της 

μόνη της 

Προσέχει τη 

δασκάλα επί 

τουλάχιστον 5 

λεπτά 

 

Παρακολουθεί 

την παράδοση του 

μαθήματος από τη 

δασκάλα για 15 

λεπτά 

 

Διαβάζει 

από μέσα 

της στην 

τάξη 

Αντιγράφει 

από τον 

πίνακα στο 

τετράδιό της  

 

Έχει 

καθαρό 

το 

τετράδιό 

της 

Κάνει μικρά 

γράμματα και 

μένει στο 

περιθώριο του 

τετραδίου 

 

Θετική  
5/7 4/6 2/3 2/3 4/6 5/8 7/10 

Αρνητική  
2/7 2/6 1/3 1/3 2/6 3/8 3/10 
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Συμπεριφορά  

      

 
 

 

 

Εκδήλωση 

συμπεριφοράς  

Ξεκινάει και να 

ολοκληρώνει 

τις εργασίες της 

μόνη της 

Προσέχει τη 

δασκάλα επί 

τουλάχιστον 5 

λεπτά 

 

Παρακολουθεί 

την παράδοση του 

μαθήματος από τη 

δασκάλα για 15 

λεπτά 

 

Διαβάζει 

από μέσα 

της στην 

τάξη 

Αντιγράφει 

από τον 

πίνακα στο 

τετράδιό της  

 

Έχει 

καθαρό 

το 

τετράδιό 

της 

Κάνει μικρά 

γράμματα και 

μένει στο 

περιθώριο του 

τετραδίου 

 

Σύνολο 

αριθμού 

εκδήλωσης της 

συμπεριφοράς  
7 6 3 3 3 3 10 

 

Η ερευνήτρια παρατήρησε επίσης ότι ενώ η Ε. μερικές φορές ξεκινούσε να 

εκδηλώνει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά, κοιτούσε τη φόρμα αυτοκαταγραφής και 

συμμορφωνόταν μόνη της. Αυτή της η πράξη θεωρήθηκε ως πολύ ενθαρρυντική μορφή 

αυτορρύθμισης. Πιθανώς η φόρμα να αποτελούσε μια μορφή υπενθύμισης της σωστής 

συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. 

Η πρώτη συμπεριφορά στην οποία εφαρμόστηκε η παρέμβαση της 

αυτορρύθμισης (να ξεκινάει η Εύα και να ολοκληρώνει μόνη της τις εργασίες της) 

χρειάστηκε το μεγαλύτερο αριθμό ημερών (4 μέρες) για να κατακτηθεί σε ποσοστό 

επιτυχίας 80% από τη μαθήτρια. Μία πιθανή εξήγηση για το χρονικό διάστημα είναι ότι 

ήταν η πρώτη φορά που η Εύα ήρθε σε επαφή με τη φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon. 

Πιθανώς χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να αφομοιώσει τη διαδικασία. Στις επόμενες 2 

συμπεριφορές (να προσέχει τη δασκάλα επί τουλάχιστον 5 λεπτά και να παρακολουθεί 

την παράδοση του μαθήματος για τουλάχιστον 15 λεπτά) ο αριθμός των ημερών 

μειώνεται σταδιακά από τις 3 στις 2. Οι δύο αυτές συμπεριφορές είναι αρκετά όμοιες, 

οπότε αφού η Εύα κατέκτησε την πρώτη, της ήταν πιο εύκολο να αυτορρυθμιστεί για να 

κατακτήσει και τη δεύτερη. Υπάρχει μια μικρή αύξηση των ημερών (3) στη δεξιότητα να 

διαβάζει η Εύα από μέσα της. Πιθανώς επειδή πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος 

συμπεριφοράς από τις προηγούμενες. Στο σημείο αυτό τελειώνουν οι συμπεριφορές που 

σχετίζονται με την Αντιμετώπιση και την Ολοκλήρωση εργασιών.  

Οι επόμενες 3 συμπεριφορές ανήκουν και οι 3 στον τομέα Γραπτές εργασίες. Η 

πρώτη που αφορά την αντιγραφή από τον πίνακα στο τετράδιο χρειάστηκε πάλι το 
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μέγιστο χρονικό διάστημα (4 μέρες). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα στο 

οποίο εφαρμόστηκε η παρέμβαση, η Εύα. παρουσίαζε αποστροφή στη γραφή και αυτό 

εκδηλωνόταν είτε με την άρνησή της να γράψει είτε με τη χρήση πολύ μεγάλων 

γραμμάτων που ξέφευγαν από το περιθώριο. Οι επόμενες δύο δεξιότητες (να διατηρεί 

καθαρό το τετράδιό της και να κάνει μικρά γράμματα μέσα στα περιθώρια του 

τετραδίου) διήρκησαν το μικρότερο χρονικό διάστημα (2 μέρες).  

Όταν η μαθήτρια κατάφερνε να αυτοκαταγράφεται και να αυτορρυθμίζεται με 

ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 80 %  η φόρμα αυτοκαταγραφής μεταφερόταν στην τάξη 

για τις ανάλογες δεξιότητες χωρίς καμιά περαιτέρω παρέμβαση από τη μεριά της  

ερευνήτριας. Μέσα στην τάξη η ερευνήτρια παρατηρούσε την Εύα και όταν πλέον η 

δεξιότητα στην οποία στόχευε το Countoon εκδηλωνόταν σε συνεχή ρυθμό, η φόρμα 

αυτοκαταγραφής απομακρυνόταν. Η παρουσία της φόρμας αυτοκαταγραφής μέσα στην 

τάξη ήταν πολύ σημαντική γιατί λειτουργούσε ως υπενθύμιση εκδήλωσης της 

επιθυμητής συμπεριφοράς και αποφυγή της ανεπιθύμητης. Ενώ σε προηγούμενα χρονικά 

διαστήματα το παιδί αντιδρούσε προκλητικά στις προτροπές της ειδικής παιδαγωγού του 

για συμμόρφωση στους κανόνες, με την παρουσία της φόρμας αυτοκαταγραφής 

συμμορφωνόταν από μόνο του νιώθοντας ότι είχε τον έλεγχο της συμπεριφοράς του. 

Μέσα στην κανονική τάξη ξεκινούσε μόνο του τη δραστηριότητα-ανταμοιβή όταν ήξερε 

ότι φέρθηκε σωστά.  

Μετά το πέρας των 5 εβδομάδων, η φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon 

απομακρύνθηκε από το τμήμα ένταξης και την τυπική τάξη. Θεωρήθηκε ότι έπρεπε η 

ερευνήτρια να εισάγει μια φόρμα που θα περιείχε όλες τις συμπεριφορές – στόχους της 

παρέμβασης. Η φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon δεν είναι κατάλληλη για αυτή τη 

μέτρηση, διότι η κάθε φόρμα στοχεύει πάντα σε μία συμπεριφορά και απεικονίζει πάντα 

τη θετική και την αρνητική της εκδήλωση. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε μια πιο περιληπτική 

φόρμα αυτοκαταγραφής.  

 

Β’ μέρος -  Εφαρμογή της λίστας αυτοκαταγραφής  

Τις τελευταίες 3 εβδομάδες, οι φόρμες αυτοκαταγραφής Countoon 

απομακρύνθηκαν εντελώς και αντικαταστάθηκαν από μια λίστα αυτοκαταγραφής που 

περιείχε όλες τις δεξιότητες, στις οποίες είχε μάθει να αυτορρυθμίζεται το παιδί. Η λίστα 
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αυτοκαταγραφής αποτελούνταν από 6 ερωτήσεις σχετικά με την εκδήλωση της 

επιθυμητής μόνο συμπεριφοράς (π.χ. Διάβασα από μέσα μου·). Από δίπλα η Εύα έπρεπε  

να γράψει ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με τον αν εκδήλωσε ή όχι την επιθυμητή συμπεριφορά. Η 

Εύα καλούνταν να τη συμπληρώσει τα 15 τελευταία λεπτά της διδακτικής ώρας έτσι 

ώστε να μπορέσει να ασχοληθεί στη συνέχεια με την ανταμοιβή της που ήταν συνήθως η 

ζωγραφική με μαρκαδόρους.  

Η χρήση της λίστας αυτοκαταγραφής είναι πολύ εύκολη και κατανοητή. Η 

ερευνήτρια υπέδειξε στην Εύα τη χρήση της λίστας και πως τη συμπληρώνουμε στο 

τέλος της διδακτικής ώρας. Η Εύα εκπαιδεύτηκε να τη χρησιμοποιεί αρχικά (για 1 

εβδομάδα) στο τμήμα ένταξης, μέσω των ανάλογων στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν 

και για τη φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon και στη συνέχεια η χρήση της μεταφέρθηκε 

στην τυπική τάξη. Στην τυπική τάξη η ερευνήτρια απλά εισήγαγε τη φόρμα 

αυτοκαταγραφής τα τελευταία 15 λεπτά χωρίς άλλη παρέμβαση. Ωστόσο λόγω της 

φύσης του μαθήματος την 3
η
 ώρα (μαθηματικά) και την 4

η
 ώρα (κάποιο θεωρητικό 

μάθημα) η λίστα αυτοκαταγραφής ήταν διαφορετική για τις δύο ώρες λόγω της 

απαίτησης διαφορετικών επιθυμητών δεξιοτήτων. Η λίστα αυτοκαταγραφής που 

χρησιμοποιήθηκε στα μαθηματικά απεικονίζεται στην εικόνα 2, ενώ η λίστα 

αυτοκαταγραφής που χρησιμοποιήθηκε στο θεωρητικό μάθημα απεικονίζεται στην 

εικόνα 3. 

Τη δεύτερη εβδομάδα, που η λίστα αυτοκαταγραφής είχε μεταφερθεί στην τάξη, 

η Εύα έπρεπε να εκδηλώσει τουλάχιστον τις 4 από τις 6 επιθυμητές δραστηριότητες μέσα 

στην τυπική τάξη, στην κάθε ώρα ξεχωριστά για να κερδίσει τη ζωγραφική με τους 

μαρκαδόρους. Κατά τη διάρκεια των 2 εβδομάδων η Εύα ήξερε ότι αν εκδήλωνε και τις 6 

συμπεριφορές θα κέρδιζε και κάτι ακόμα που την ευχαριστούσε ιδιαίτερα. Στην τρίτη 

εβδομάδα ο αριθμός των επιθυμητών συμπεριφορών αυξήθηκε στις 5.   
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Εικόνα 5 
Η λίστα αυτοκαταγραφής που χρησιμοποιήθηκε στην ώρα των μαθηματικών  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6 

Η λίστα αυτοκαταγραφής που χρησιμοποιήθηκε στην ώρα του θεωρητικού μαθήματος 

(ιστορία, φυσική, θρησκευτικά, γεωγραφία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήθηκε ότι θετικές εκδηλώσεις συμπεριφοράς της Εύας διάφεραν 

ανάμεσα στις 2 ώρες όπου διδάσκονταν διαφορετικά είδη μαθήματος. Η σύγκριση της 

αυτή απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1. Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται ο αριθμός των 
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θετικών απαντήσεων (ΝΑΙ) που συμπλήρωνε η Εύα στη λίστα αυτοκαταγραφής και 

επομένως  ο αριθμός των θετικών συμπεριφορών που εκδήλωνε στην κάθε διδακτική 

ώρα. Οι επιδόσεις της Εύας ήταν μεγαλύτερες την 3
η
 ώρα (μαθηματικά) σε σχέση με την 

4
η 

ώρα (θεωρητικό μάθημα). Το συμπέρασμα αυτό πιθανώς να αιτιολογείται από την 

κούραση που αισθάνεται η Εύα την 3
η
 ώρα σε σχέση με την 4

η
. Η πιθανή κούραση που 

αισθάνεται φαίνεται ότι τη δυσκολεύει περισσότερο να αυτορρυθμιστεί στον 

απαιτούμενο αριθμό συμπεριφορών (4 την πρώτη εβδομάδα και 5 τη δεύτερη).  

Άλλος ένας λόγος για τον οποίο πιθανώς η Εύα αυτορρυθμίζεται καλύτερα την 3
η
 

ώρα είναι η φύση του μαθήματος. Τα μαθηματικά αποτελούν πιο δομημένο μάθημα από 

τα θεωρητικά μαθήματα της 4
ης

 ώρας (ιστορία, φυσική, θρησκευτικά, γεωγραφία). Το 

γεγονός αυτός ίσως να βοηθάει την Εύα να αυτορρυθμίζεται εφόσον διατηρεί ένα 

καθορισμένο πρόγραμμα και δεν αισθάνεται ανασφάλεια για το τι θα γίνει. Αντιθέτως η 

4
η
 ώρα είναι πιο απρόβλεπτη για ένα παιδί με αυτισμό. Κάθε μέρα την 4

η
 ώρα 

παραδίδεται ένα διαφορετικό θεωρητικό μάθημα και αυτό ήδη προκαλεί άγχος στο παιδί 

με αυτισμό που επιθυμεί μια ρουτίνα. Επίσης η δασκάλα επιλέγει κάθε φορά διαφορετικά 

μέσα και μεθόδους παρουσίασης του μαθήματος. Η εναλλαγή αυτή δημιουργεί στη 

μαθήτρια με αυτισμό ανασφάλεια και πιθανώς να της είναι πολύ πιο δύσκολο να 

εκδηλώνει τις επιθυμητές συμπεριφορές για να τις σημειώσει στη φόρμα 

αυτοκαταγραφής.  

Κατά τη διάρκεια της παρέμβαση μέσω της λίστα καταγραφής η Εύα εκδήλωσε 

κάποιες ιδιαίτερες δραστηριότητες που αξίζει να σημειωθούν. Την πρώτη εβδομάδα 

εφαρμογής της στο τμήμα ένταξης, παρουσίαζε άρνηση να συμπληρώσει το ΟΧΙ όταν 

δεν ανταποκρινόταν στη δραστηριότητα ζητώντας από την ερευνήτρια να το 

συμπληρώσει αυτή. Η ερευνήτρια εξήγησε στην Εύα ότι δεν είναι κακό τον πρώτο καιρό 

να κάνει κάποια λάθη και την προέτρεψε να συμπληρώσει το ΟΧΙ. Με τον καιρό η Εύα 

άρχισε να συμπληρώνει μόνη της το ΟΧΙ και να το παρατηρεί. Εξέφραζε πλέον την 

ικανοποίησή της που ελέγχει η ίδια τον εαυτό της και όχι άλλοι.  
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Διάγραμμα 1 

Σύγκριση συχνότητας εκδήλωσης επιθυμητών συμπεριφορών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μετά το πέρας της παρέμβασης και την 

απομάκρυνση των δύο φορών αυτοκαταγραφής, η Εύα συνέχιζε να βάζει στο τέλος των 

εργασιών της τρία κενά και να συμπληρώνει μόνη της ΝΑΙ ή ΟΧΙ χωρίς να ζητηθεί από 

την ερευνήτρια και χωρίς αυτή η συμπλήρωση να αναφέρεται πάντα στις συμπεριφορές 

στις οποίες στόχευε η παρέμβαση.  

Μετά από την ολοκλήρωση των 8 εβδομάδων, κατά τις οποίες εφαρμόστηκε η 

παρέμβαση στο τμήμα ένταξης και στην τυπική τάξη, η παρέμβαση της αυτορρύθμισης 

απομακρύνθηκε έτσι ώστε να ελεγχθεί η συντήρηση των συμπεριφορών-στόχων μετά το 

τέλος της παρέμβασης. Το επόμενο στάδιο ήταν η τελική αξιολόγηση της Εύας. Ως μέσο 

συλλογής δεδομένων για την τελική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε το Εγχειρίδιο 

Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και για την αρχική 

αξιολόγηση, καθώς και η άμεση παρατήρηση του αριθμού των συμπεριφορών-στόχων 

που εκδήλωνε η Εύα κατά την 3
η
 και 4 ώρα. Σκοπός της τελικής αξιολόγησης ήταν να 

βρεθεί κατά πόσο οι δεξιότητες του παιδιού στο χώρο του σχολείου, από την παρέμβαση 
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αυτορρύθμισης σε ορισμένες δεξιότητες που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο μάθημα 

αλλά και αν επήλθε συντήρηση των συμπεριφορών – στόχων. 

 

4.4 Τελική αξιολόγηση  

Η τελική αξιολόγηση διήρκησε 2 εβδομάδες μετά το τέλος της παρέμβασης. Ο 

πρώτος στόχος ήταν να αξιολογηθεί η βελτίωση ή μη των υπόλοιπων τομέων που 

εξετάστηκαν στην αρχική αξιολόγηση, μετά το πέρας της παρέμβασης. Στον πίνακα 5 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης.  

 

Πίνακας 5 

Τελική αξιολόγηση της μαθήτριας μετά από την εφαρμογή της παρέμβασης 

αυτορρύθμισης  

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατηγορίες δεξιοτήτων 
Ατομικό σκορ της μαθήτριας/συνολικό σκορ της  

δεξιότητας 

Ποσοστό απόδοσης στις 

συγκεκριμένες δεξιότητες 

Γραπτές εργασίες  
46/48 96% 

Λειτουργική επικοινωνία 
46/52 88% 

Μνήμη - κατανόηση 
40/40 100% 

Αποδοχή κοινωνικών 
συμβάσεων 

36/48 75% 

Συμμόρφωση σε υποδείξεις  55/60 92% 

Αντιμετώπιση και ολοκλήρωση 

εργασιών 
63/76 83% 

Θετική Αλληλεπίδραση  
58/80 73% 

Ρύθμισης συμπεριφοράς 

39/48 81% 

 

Για να γίνει εφικτή η σύγκριση της τελικής και της αρχικής αξιολόγησης, 

δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα που απεικόνιζε τα αποτελέσματά τους. (Διάγραμμα 2).  

Από την παρατήρηση του διαγράμματος 2 εξάγεται το συμπέρασμα ότι η απόδοση της 

Εύας αυξήθηκε σε όλους τους τομείς δεξιοτήτων, εκτός από τη μνήμη και κατανόηση 

όπου ήδη είχε φτάσει στο 100%. Το ποσοστό βελτίωσης είναι για άλλες δεξιότητες 

αρκετά μεγάλο όπως για παράδειγμα στη ρύθμισης συμπεριφοράς (από 60 % στο 81%) 
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και σε άλλες σχετικά μικρό όπως στη λειτουργική επικοινωνία που αυξήθηκε μόνο κατά 

μία ποσοστιαία μονάδα. Ο μέσος όρος της διαφοράς της τελικής αξιολόγησης από την 

αρχική είναι 9 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρέμβασης 

δεν προκάλεσε κάποια μείωση στην απόδοση της Εύας στους συγκεκριμένους τομείς 

δεξιοτήτων. 

 

Διάγραμμα 2 

Σύγκριση αποτελεσμάτων αρχικής και τελικής αξιολόγησης για τον κάθε τομέα 

δεξιοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης η ειδική παιδαγωγός που αξιολόγησε την Εύα παρατήρησε, με ανεπίσημα 

μέσα και μεγάλη μείωση της διασπαστικής συμπεριφοράς της Εύας μέσα στην τάξη. Η 

μείωση αυτή δεν μπόρεσε να μετρηθεί και να αξιολογηθεί εφόσον δεν είχε μετρηθεί στην 

αρχική αξιολόγηση.   

Ο δεύτερος στόχος της τελικής αξιολόγησης ήταν να ελεγχθεί η συντήρηση των 

συμπεριφορών – στόχων της παρέμβασης της αυτορρύθμισης μετά την απομάκρυνση 

κάθε είδους φόρμας αυτοκαταγραφής από το οπτικό πεδίο του παιδιού. Κατά τη διάρκεια 

των 2 εβδομάδων της τελικής αξιολόγησης (10 ημέρες σχολείου), η ερευνήτρια 

παρατηρούσε την Εύα, κατά τη διάρκεια της 3
ης

 και της 4
ης

 ώρας και σημείωνε τον 
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αριθμό των θετικών συμπεριφορών που εκδήλωνε η Εύα την κάθε διδακτική ώρα. Η 

άμεση παρατήρηση στόχευε μόνο στις συμπεριφορές – στόχους της παρέμβασης. Στο 

Διάγραμμα 2 απεικονίζεται η απόδοση της Εύας κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της 

εφαρμογής της παρέμβασης, για τις 2 διδακτικές ώρες. Η απομάκρυνση της παρέμβασης 

ξεκινάει από τη 10
η
 μέρα και μετά.  

 

Διάγραμμα 3 

Απεικόνιση της απόδοσης της Εύας κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της παρέμβασης, 

στις συμπεριφορές – στόχους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το Διάγραμμα 2 συμπεραίνουμε ότι οι συμπεριφορές στις οποίες στόχευε η 

παρέμβαση της αυτορρύθμισης, συντηρήθηκαν μετά την απομάκρυνση των φορμών 

αυτοκαταγραφής. Μετά τη 10
η
 μέρα, που είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής της λίστας 

αυτοκαταγραφής, ο κατώτερος αριθμός θετικών συμπεριφορών που παρουσιάζει η Εύα 

στα μαθηματικά ή σε ένα από τα θεωρητικά μαθήματα, είναι 4. Ενώ κατά την 18
η
 μέτα 

και μέχρι την 20
η
 η απόδοσή της είναι αρκετά υψηλή. Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν 

ότι τα αποτελέσματα της παρέμβασης της αυτορρύθμισης συντηρήθηκαν και μετά το 

τέλος της, παρόλο που όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, οι φόρμες αυτοκαταγραφής 
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αποτελούσαν υπενθύμιση για την Εύα της ανάγκης για εμφάνιση των θετικών 

συμπεριφορών.  

Αν και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνα είναι αρκετά σημαντικά σε σχέση 

με την αποτελεσματικότητά της είναι σημαντική η σύνδεσή τους και με τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

5.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας και σύγκρισή τους με αποτελέσματα 

παρόμοιων ερευνών 

Ως γενικός σκοπός της ποιοτικής αυτής έρευνας, εκτός από τους επιμέρους 

στόχους της, ήταν να περιγραφεί η διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρμογή ενός 

δομημένου προγράμματος στρατηγικών αυτορρύθμισης σε παιδί με αυτισμό που έχει 

ενταχθεί στο γενικό δημοτικό σχολείο. Οι επιμέρους σκοποί της έρευνας ήταν να 

παρατηρηθεί αν θα υπάρξει βελτιωμένη εκδήλωση των θετικών συμπεριφορών στις 

οποίες στόχευε η παρέμβαση καθώς και της γενικότερης συμπεριφορικής εικόνας του 

παιδιού, αν θα υπάρξει συντήρηση των βελτιωμένων συμπεριφορών – στόχων, καθώς και 

αν θα επιτευχθεί μεταφορά των μαθημένων συμπεριφορών από το τμήμα ένταξης στην 

τυπική τάξη. 

Η εκπαίδευση στην αυτορρύθμιση φαίνεται να είναι ένα ζωτικό μέσο προώθησης 

της γενίκευσης των κατάλληλων συμπεριφορών παιδιών με γνωστικά και μαθησιακά 

προβλήματα, αλλά λίγες έρευνες έχουν γίνει για να ερευνήσουν τα αποτελέσματα των 

πρακτικών εφαρμογών της με παιδιά με αυτισμό (Rhode, Morgan &  Young, 1983). 

Περιορισμένος είναι και ο αριθμός των ερευνών που, εκτός από το να αξιολογούν τα 

αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτορρύθμισης, που περιγράφουν τη διαδικασία της 

χρήση αυτών των στρατηγικών στα παιδιά με αυτισμό και κυρίως όταν αυτά 

συμμετέχουν στο κανονικό σχολείο, έτσι ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν οι 

εκπαιδευτικοί. 

Η παρούσα έρευνα περιέγραψε με πλήρη λεπτομέρεια την εφαρμογή μιας 

παρέμβασης αυτορρύθμισης, που χρησιμοποίησε τις στρατηγικές της 

αυτοπαρακολούθησης και της αυτοκαταγραφής. Η περιγραφή της εφαρμογής της 

ξεκινάει  από την αρχική αξιολόγηση του παιδιού έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές 

στις οποίες πρέπει να εστιάσει η παρέμβαση της αυτορρύθμισης. Στη συνέχεια έγινε η 

άμεση παρατήρηση για να βρεθούν οι συμπεριφορές που θα αποτελέσουν τους στόχους 

της παρέμβασης της αυτορρύθμισης. 
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 Περιγράφεται λεπτομερώς ο σχεδιασμός φορμών αυτοκαταγραφής για να μπορεί 

κάποιος εκπαιδευτικός να τις σχεδιάσει και ο ίδιος στοχεύοντας σε διαφορετικές 

συμπεριφορές. Έπειτα, περιγράφεται η πορεία της έρευνας καθώς και οι παρατηρήσεις 

που προκύπτουν από αυτή ως προς την ανταπόκριση του παιδιού στην παρέμβαση και ο 

τρόπος που επιλύθηκαν τα προβλήματα. Για παράδειγμα όταν η Εύα συμπλήρωνε τη 

λίστα αυτοκαταγραφής, δεν επιθυμούσε να απαντήσει το ΟΧΙ όταν δεν εκδήλωνε τη 

θετική εκδήλωση κάποιας συμπεριφοράς. Στη συγκεκριμένη αντίδραση της Εύας 

χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα το σημείο που κάνει την αυτορρύθμιση να ξεχωρίζει 

από τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Η ερευνήτρια ανέφερε στην Εύα ότι η ίδια αποφασίζει 

για την επίδοσή της, γεγονός που έκανε την Εύα να νιώσει αυτοπεποίθηση και να 

συνεχίσει την ορθή συμπλήρωση της φόρμας αυτοκαταγραφής.  

Τέλος περιγράφεται η εφαρμογή της τελικής αξιολόγησης και της άμεσης 

παρατήρησης στις συμπεριφορές των παιδιών. Σκοπός τους είναι να αξιολογηθεί η 

επιρροή, είτε θετική είτε αρνητική, της εφαρμογής της παρέμβασης στις συμπεριφορές 

στις οποίες στόχευε, καθώς και αν επιτεύχθηκε η συντήρησή τους. Επίσης, στόχος της 

τελικής αξιολόγησης ήταν να ερευνηθεί αν η βελτίωση της εκδήλωσης των 

συμπεριφορών – στόχων επέφερε βελτίωση και στην εκδήλωση άλλων συμπεριφορών 

της Εύας.  

Στόχος του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος της παρούσας έρευνας ήταν να 

εντοπιστεί αν η εφαρμογή της παρέμβασης των στρατηγικών μάθησης της 

αυτορρύθμισης επέφερε βελτίωση στη συχνότητα εκδήλωσης των επιθυμητών 

συμπεριφορών – στόχων μέσα στην τάξη. Η πρόκληση την οποία θέτει το συγκεκριμένο 

ερώτημα, είναι ιδιαίτερα μεγάλη όταν συζητάμε για παιδιά με αυτισμό. Όπως αναφέρουν 

και οι Adrien, Martineau, Barthelemy, Bruneau, Garreau και Sauvage (1995), ο αυτισμός 

χαρακτηρίζεται από την έλλειψη της ικανότητας του ατόμου να τροποποιεί και να 

αλλάζει τη συμπεριφορά του. Με τη θεωρία αυτή συμφωνούν και τα αποτελέσματα της 

αρχικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης 

στην παρούσα έρευνα, όπου το ποσοστό επίδοσης της Εύας στη ρύθμιση της 

συμπεριφοράς ήταν το κατώτερο (60%) σε σχέση με τα υπόλοιπα ποσοστά.  

Οι Adrien, Martineau, Barthelemy, Bruneau, Garreau και Sauvage (1995) 

αιτιολογούν τη διαταραχή στη ρύθμισης της συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα παιδιά 
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με αυτισμό αναφέροντας ότι οφείλεται στην  ανικανότητά τους να μετατρέψουν μια μη 

αποτελεσματική συμπεριφορά σε αποτελεσματική και να τη διατηρήσουν. Γι αυτό το 

λόγο, ως αρχική φόρμα αυτοκαταγραφής, επιλέχθηκε η χρήση της φόρμας 

αυτοκαταγραφής Countoon, της οποίας η ιδιαιτερότητα έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι 

το παιδί βλέπει στη φόρμα οπτικοποιημένη τη θετική αλλά και την αρνητική εκδήλωση 

της ίδιας συμπεριφοράς, μπορώντας έτσι να αποφύγει πιο εύκολα την αρνητική. Γι αυτό 

το λόγο θεωρήθηκε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση της αυτορρύθμισης θα κατόρθωνε να 

επιτύχει το στόχο αυτό. Τα αποτελέσματα της τελικής άμεσης παρατήρησης των 

συμπεριφορών απέδειξαν ότι ο αριθμός εμφάνισης των επιθυμητών συμπεριφορών - 

στόχων αυξήθηκε σημαντικά από την αρχή της εφαρμογή της παρέμβασης μέχρι το τέλος 

της. Ο χαμηλότερος αριθμός των εκδηλώσεων της θετικής συμπεριφοράς που 

παρουσίαζε αρχικά η Εύα, μέσα στην τυπική τάξη, ήταν 2, ενώ προς το τέλος της 

εφαρμογής της παρέμβασης (7
η
 – 10

η
 μέρα) εκδήλωνε 5 και 6 θετικές συμπεριφορές 

κατά τη διάρκεια της 3
ης

 και της 4
ης

 ώρας. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι αυξήθηκε ο 

αριθμός εμφάνισης των θετικών συμπεριφορών μέσα στην τάξη. Σε παρόμοια 

αποτελέσματα κατέληξαν αρκετές έρευνες που ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα των 

στρατηγικών αυτορρύθμισης σε παιδιά με αυτισμό (Dunlap  & Johnson, 1985· Callahan 

& Rademacher, 1999· Koegel,  Harrower & Koegel, 1999· Coyle & Cole, 2004· Koegel 

& Frea, 1993). Η βελτίωση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί όπως παρατήρησαν και οι 

Callahan και Rademacher (1999) καθώς και οι Koegel, Harrower, και Koegel (1998)  η 

βελτίωση των συμπεριφορών, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αυξάνει σημαντικά τη 

συμμετοχή των παιδιών με αυτισμό στο μάθημα.  

Το δεύτερο σκέλος του 1
ου

 ερωτήματος αφορούσε την επιβεβαίωση που 

προκύπτει από πολλές έρευνες εφαρμογής αυτορρύθμισης που υποστηρίζουν ότι οι 

συμπεριφορές που βελτιώνονται, μέσω αυτών, συντηρούνται και μετά από την 

απομάκρυνση της παρέμβασης (Hoff, Kathryn, DuPaul & George, 1998· Stevenson & 

Fantuzzo, 1984· Rhode, Morgan & Young, 1983· Burgio, Whitman & Johnson, 1980· 

Hughes & Agran, 1993· Gureasko-Moore, Dupaul and & White, 2006). Είχε, δηλαδή, 

σκοπό να διερευνήσει αν η βελτίωση που επέφερε η χρήση των στρατηγικών της 

αυτοκαταγραφής στις συμπεριφορές – στόχους της έρευνας, παρέμεινε ύστερα από την 

απομάκρυνση της παρέμβασης. Η μετέπειτα άμεση παρατήρηση που εφαρμόστηκε κατά 
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τη διάρκεια της 3
ης

 και 4
ης

 ώρας, μετά το πέρας της παρέμβασης απέδειξε ότι ο υψηλός 

αριθμός εμφάνισης των θετικών συμπεριφορών, παρέμεινε μέσα στην τάξη. Ο 

χαμηλότερος αριθμός εμφάνισης θετικών συμπεριφορών που παρατηρείται κατά το 

διάστημα (10 μέρες) μετά από την παρέμβαση της αυτορρύθμισης είναι 4, ενώ πολλές 

φορές η μαθήτρια παρουσιάζει τον ανώτερο αριθμό εμφάνισης των συμπεριφορών – 

στόχων (6).  

Το 2
ο
 ερώτημα είναι υψηλής σημασίας και προέκυψε από τα αποτελέσματα των 

Koegel και Frea (1995) που μέσα από την έρευνά τους κατέληξαν στην άποψη ότι η 

ανάπτυξη μιας συμπεριφοράς – στόχου, μέσω των στρατηγικών αυτορρύθμισης, επιφέρει 

βελτίωση και στη γενικότερη συμπεριφορά του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα ότι 

βελτιώνονται ποικίλοι τομείς της συμπεριφοράς του, όπως η συμπεριφορική και 

ακαδημαική του εικόνα, καθώς η ποιότητα των κοινωνικών του αλληλεπιδράσεων. Το 

περιεχόμενο, λοιπόν, του 2
ου

 ερωτήματος ήταν αν θα βελτιωθεί η γενικότερη 

συμπεριφορική εικόνα του παιδιού μέσα από τις στρατηγικές αυτορρύθμισης που 

στοχεύουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές – στόχους, σχετικές με την παρακολούθηση 

του μαθήματος. Πράγματι, η τελική αξιολόγηση που έγινε με τη χρήση του εργαλείου 

Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης, απέδειξε ότι η επίδοση της Εύα ήταν υψηλότερη 

σε όλους τους τομείς που είχαν αξιολογηθεί, κατά την αρχική αξιολόγηση, εκτός από τον 

τομέα της μνήμης και κατανόησης στον οποίο είχε από την αρχή απόδοση 100%. Ο 

μέσος όρος της διαφοράς της αρχικής από την τελική αξιολόγηση για κάθε τομέα ήταν 9 

μονάδες. Η γενίκευση αυτή και σε άλλες συμπεριφορές είναι πολύ σημαντική για την 

ανάπτυξη του συμπεριφορικού ρεπερτορίου των παιδιών με αυτισμό. Οι Callahan και 

Rademacher (1999) απέδειξαν ότι μέσω της στρατηγικής αυτορρύθμισης με στόχο την 

παρακολούθηση του μαθήματος, βελτιώθηκαν και οι ακαδημαική και συμπεριφορική του 

λειτουργία. Είναι πολύ σημαντικό στοχεύοντας μέσω της χρήσης στρατηγικών 

αυτορρύθμισης σε περιορισμένο εύρος συμπεριφορών, να βελτιώνονται συγχρόνως και 

άλλες.  

Εκτός από τη βελτίωση των συμπεριφορών στις οποίες στόχευε η παρέμβαση, 

σημαντικό ήταν να διερευνηθεί και το αν μεταφέρθηκε επιτυχώς η μαθημένη 

συμπεριφορά από το τμήμα ένταξης στην τυπική τάξη. Οι Rhode, Morgan και  Young 

1983) θεωρούν ότι η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό, κατά την ένταξή τους στα 
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τυπικά σχολεία, πρέπει να είναι δομημένη έτσι ώστε να διευκολύνεται η διατήρησης μιας 

κεκτημένης δεξιότητας από το τμήμα ένταξης στην τυπική τάξη. Βασικό στοιχείο της 

αποτελεσματικής μάθησης αποτελεί η ικανότητά του ατόμου να μάθει να προσέχει στο 

μάθημα παρόλα τα διάφορα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, να τα επεξεργάζεται και να 

δίνει προσοχή στα σημαντικά (Coyle & Cole, 2004).  Οι συμπεριφορές τις οποίες η 

μαθήτρια έμαθε να εκδηλώνει στο τμήμα ένταξης και να τις διατηρήσει μέσω των 

φορμών αυτοκαταγραφής, μεταφέρθηκαν με επιτυχία στο περιβάλλον της τυπική τάξης. 

Γενίκευση των μαθημένων συμπεριφορών, από το τμήμα της ένταξης στην τυπική τάξη,  

για τα παιδιά με αυτισμό επέτυχαν και οι έρευνες των Koegel, Harrower και Koegel 

1999) και των Coyle και Cole (2004). Τα ευρήματα αυτά μπορούν να διευκολύνουν 

αρκετά τη μάθηση διάφορων δεξιοτήτων από τους μαθητές με αυτισμό στα τυπικά 

σχολεία. Μπορούν αρχικά να μαθαίνουν τις επιθυμητές συμπεριφορές στο τμήμα 

ένταξης με τη χρήστη στρατηγικών αυτορρύθμισης και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός να 

μεταφέρει τη μαθημένη αυτή συμπεριφορά στην τυπική τάξη.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παρέμβασης παρατηρήθηκε ότι η 

επίδοση της Εύας, ως προς τη συχνότητα εκδήλωσης των θετικών συμπεριφορών, 

διέφερε ανάμεσα στην 3
η
 και 4

η
 ώρα. Κατέγραφε και συγχρόνως εκδήλωνε περισσότερες 

θετικές συμπεριφορές την 3
η
 ώρα σε σχέση με την 4

η
. Οι πιθανές εξηγήσεις που δόθηκαν 

από την ερευνήτρια ήταν ότι πιθανώς ευθύνεται η φύση του μαθήματος για αυτή τη 

διαφοροποίηση ή η κούραση που αισθάνεται η Εύα την 4
η
 ώρα σε σχέση με την 3

η
.  

Κατά τη διάρκεια της 3
ης

 ώρας η Εύα διδασκόταν μαθηματικά στην τυπική της 

τάξη, ενώ στην 4
η
 ώρα διδάσκονταν ένα από τα θεωρητικά μαθήματα της Ε’ δημοτικού 

(ιστορία, γεωγραφία, φυσική, θρησκευτικά ή γεωγραφία). Η φύση του μαθήματος των 

μαθηματικών είναι πιο δομημένη και η αλληλουχία των εργασιών είναι σχετικά 

προκαθορισμένη. Σε αντίθεση, το θεωρητικό μάθημα της 4
ης

 ώρας παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλία ανάλογα με το αντικείμενό του αλλά και ανάλογα με την ενότητα που 

παραδίδεται κάθε φορά γιατί η δασκάλα επιλέγει διαφορετικά μέσα και στρατηγικές για 

να παρουσιάσει το μάθημά της. 

Οι Andrien και συνεργάτες έδειξαν ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσίασαν μια 

έντονη δυσκολία στις εργασίες που διαρκούσαν για ώρα και έκαναν περισσότερα λάθη 

όταν ο βαθμός διάσπασης που καθόριζε το μάθημα ήταν υψηλός. Μαθήματα με 
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υψηλότερο βαθμό διάσπασης είναι τα θεωρητικά όπου πιθανώς ο εκπαιδευτικός να 

παραδίδει και να εξηγεί αρκετή ώρα το μάθημα. Επίσης παρατηρείται ότι τα παιδιά με 

αυτισμό κάνουν περισσότερα λάθη συμπεριφοράς όταν ασχολούνται με αφηρημένα 

θέματα (Bieberich, & Morgan, 2004).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερευνήτρια παρατήρησε, με μη τυπικά μέσα, ότι η 

διασπαστική συμπεριφοράς της μαθήτριας μειώθηκε αρκετά μετά από την εφαρμογή της 

παρέμβασης. Οι Koegel, Koegel, Hurley και Frea (1992) σε μια έρευνά τους που 

ασχολούνταν με τη χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης βρήκαν ότι όταν τα παιδιά με 

αυτισμό κατάφερναν να βελτιώσουν τη θετική τους συμπεριφορά μέσα στην τυπική 

τάξη, συνακολούθως μειωνόταν και η διασπαστική τους συμπεριφορά μέσα σε αυτή. 

Επιπροσθέτως οι Koegel, Harrower και Koegel (1999) παρατήρησαν ότι η χρήση 

στρατηγικών αυτορρύθμισης από παιδιά με αυτισμό στα πλαίσια του γενικού σχολείου 

επέφερε και μειωμένα επίπεδα διασπαστικής συμπεριφοράς και πλήρη εξάλειψη των 

συνεχών διαλειμμάτων που έκανε το παιδί μέσα στην τάξη. 

Συμπερασματικά, η έρευνα αυτή συμφωνεί με παρόμοιες έρευνες στο πεδίο της 

αυτορρύθμισης για παιδιά με αυτισμό και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη εκμάθηση και 

χρήση των στρατηγικών αυτορρύθμισης από μαθητές με αυτισμό στα πλαίσια της 

συμμετοχής τους και εκπαίδευσής τους στο γενικό σχολείο. Τα οφέλη από τη χρήση των 

στρατηγικών αυτορρύθμισης είναι ποικίλα αλλά το σημαντικότερο είναι ότι προωθείται 

η ανεξαρτησία των παιδιών αυτών στις τυπικές τάξεις και αυτό είναι το σημαντικότερο 

στοιχείο που θα χρειαστεί για τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή.  

 

5.2 Περιορισμοί έρευνας – μελλοντικές προτάσεις για έρευνα  

Η συγκεκριμένη έρευνα είχε και κάποιους περιορισμούς οι οποίοι σαφώς 

επηρέασαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Ένας σημαντικός περιορισμός είναι  ότι 

διεθνώς δε βρέθηκαν άλλες έρευνες που να χρησιμοποιούν τη λίστα αυτοκαταγραφής 

Countoon, έτσι ώστε να υπάρχει η κατάλληλη γνώση  για το σχεδιασμό ανάλογης 

ποιοτικής έρευνας. Έλειπε η γνώση της τεχνοτροπίας με την οποία σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται έρευνες, στις οποίες χρησιμοποιείται η φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon. 

Η έλλειψη αυτή γνώσης πιθανώς να επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας εφόσον η ερευνήτρια την σχεδίασε με αυτό τον τρόπο βασιζόμενη έρευνες που 
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χρησιμοποιούν άλλες λίστες αυτοκαταγραφής, βασιζόμενες περισσότερο σε συσκευές 

αυτοκαταγραφής. Επίσης, επειδή πρόκειται για μελέτη περίπτωσης, τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν. Μπορούν μόνο να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση για περαιτέρω έρευνες στο ίδιο πεδίο και για το σχεδιασμό 

παρόμοιων παρεμβάσεων.  

Άλλος ένας περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι ότι δεν μπόρεσε να ελεγχθεί 

η γενίκευση των κεκτημένων συμπεριφορών σε άλλους χώρους του σχολικού 

περιβάλλοντος ή άλλου περιβάλλοντος του παιδιού. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι η Εύα μπόρεσε να μεταφέρει την απόκτηση και τη συχνότητα των δεξιοτήτων 

από το χώρο του τμήματος ένταξης στο χώρο της τυπικής τάξης αλλά δεν ελέγχθηκε αν 

αυτή η μεταφορά έγινε και σε άλλους χώρους. Επίσης δεν ελέγχθηκε και η γενίκευση 

των δεξιοτήτων της Εύας με άλλους δασκάλους του σχολείου, διότι στην τάξη της δεν 

παραδίδουν μάθημα άλλοι εκπαιδευτικοί. 

Άλλος ένας σημαντικός περιορισμός της παρούσας μελέτης περίπτωσης είναι ότι 

λόγω λήξης του σχολικού έτους δεν μπόρεσε να ελεγχθεί η συντήρηση των δεξιοτήτων 

για διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων. Πιθανώς ο έλεγχος της συντήρησης των 

δεξιοτήτων να ήταν πιο αξιόπιστος αν το διάστημα παρακολούθησης της μαθήτριας ήταν 

μεγαλύτερο.  

Τέλος, οι παράγοντες που επηρέασαν τη διαφορά απόδοσης της Εύας κατά την 3
η
 

και την 4
η
  ώρα δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν με ακρίβεια με βάση το συγκεκριμένο 

σχεδιασμό της έρευνας. Η ερευνήτρια μπόρεσε να πιθανολογήσει ως προς τη διαφορά 

αυτή, αναφέροντας τα χαρακτηριστικά του μαθήματος κατά τις 2 αυτές διδακτικές ώρες 

και συγκρίνοντάς τα. 

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα 

έδειξαν ότι τα παιδιά με αυτισμό επωφελούνται πολύ από τη χρήση των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης στα πλαίσια της τοποθέτησής τους στα γενικά σχολεία. Είναι ιδιαίτερα 

έντονη λοιπόν η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον τομέα της παρέμβασης της 

αυτορρύθμισης σε αυτά τα παιδιά έτσι ώστε να υπολογιστούν όλοι οι παράγοντες που 

μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, τη γενίκευσή τους καθώς και τη 

συντήρησή τους.   
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Πιο συγκεκριμένα, οι μελλοντικές έρευνες στο πεδίο αυτό θα έπρεπε να 

σχεδιάσουν τις ποιοτικές έρευνες έχοντας ως στόχο και τον έλεγχο της γενίκευσης και 

της συντήρησης των αποτελεσμάτων τους. Επίσης ο σχεδιασμός τους θα πρέπει να είναι 

τέτοιος ώστε να μπορεί να εντοπίσει τους παράγοντες που διαφοροποιούν της επιδόσεις 

των συμμετεχόντων στις διάφορες στρατηγικές αυτορρύθμισης. Τέλος είναι πολύ 

σημαντικό να αναπτυχθούν και παρεμβάσεις αυτορρύθμισης με άμεσο στόχο την 

ανάπτυξη των  κοινωνικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό, 

διότι στους συγκεκριμένους τομείς τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν πολύ σημαντικές 

ελλείψεις και τους είναι απαραίτητα για τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή και την 

εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους.  

Οι παρεμβάσεις της αυτορρύθμισης στα παιδιά με αυτισμό αποτελούν ένα πολλά 

υποσχόμενο τομέα για τη γενικότερη ανάπτυξή τους. Είναι απαραίτητο λοιπόν να 

συνειδητοποιήσει η διεθνής επιστημονική κοινότητα τη μεγάλη σημασία τους και να 

διεξάγει έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα έτσι ώστε να ελεγχθούν όλες οι πιθανές 

παράμετροι που μπορούν να επιφέρουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των 

στρατηγικών αυτών.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SCHHOL 

FUNCTION ASSESSMET) 

 

 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ/ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Λειτουργική επικοινωνία 

Αξιολογήστε οποιονδήποτε αποδεκτό τρόπο επικοινωνίας (π.χ. λεκτική,  νοηματική, με υπολογιστή, 

στον πίνακα, με πίνακα επικοινωνίας).  Η βαθμολόγηση πρέπει να γίνει με γνώμονα την δυνατότητα 

ερμηνείας από τους άλλους, εφόσον αυτοί είναι γνώστες του μέσου επικοινωνίας.  

1. Δίνει στον άλλο να καταλάβει το ναι /όχι, την αποδοχή /άρνηση ή την επιλογή ανάμεσα 

σε 2 ή περισσότερα αντικείμενα. 

1  2  3  4   

2. Δίνει στον άλλο να καταλάβει το «πεινάω» ή «διψάω». 1  2  3  4   

3.Δίνει στον άλλο να καταλάβει το «είμαι άρρωστος», «πονάω»/ «έχω χτυπήσει» και 

«βοήθεια». 

1  2  3  4   

4. Καθιστά κατανοητή την ανάγκη βοήθειας για λειτουργική (εξωσχολική) δραστηριότητα 

(π.χ. σωματική ανάγκη ή το άνοιγμα μιας κονσέρβας). 

1  2  3  4   

5. Μπορεί να κάνει γνωστό στους άλλους το όνομα και το επίθετό του. 1  2  3  4   

6.Δίνει στον άλλο να καταλάβει το πού βρίσκεται κάτι στην τάξη ή στο σχολείο. 1  2  3  4   

7. Μπορεί να δώσει σύντομα κατανοητά μηνύματα.  1  2  3  4   

8. Διατυπώνει με κατανοητό τρόπο τις απορίες ή τις ερωτήσεις του. 1  2  3  4   

9. Μεταφέρει με κατανοητό τρόπο μηνύματα από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο (π.χ. από το 

δάσκαλο στον διευθυντή). 

1  2  3  4   

10.Δίνει στον άλλο να καταλάβει βασικές πληροφορίες που αφορούν σε θέματα 

ασφαλείας. 

1  2  3  4   

11. Περιγράφει ένα αντικείμενο με αρκετή ακρίβεια ώστε αυτό να μπορέσει να εντοπιστεί. 1  2  3  4   

12.Δίνει στον άλλο να καταλάβει το πού θα πήγαινε και τι θα έκανε σε περίπτωση που 1  2  3  4   
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χανόταν (π.χ. σε σχολικές εκδρομές.) 

13. Καθιστά κατανοητές σύνθετες οδηγίες (που αποτελούνται από 3 βήματα). 1  2  3  4   

 

                                                                                            

Αρχικά 

ερωτώμενου                                                                  

Λειτουργική επικοινωνία                                                                    

 Μερικό σύνολο βαθμολογίας 

 

  

  

Μνήμη και κατανόηση 

Δείχνει να: 

1. κατανοεί βασικές οδηγίες 1 βήματος (π.χ. έλα εδώ, σταμάτα, συνέχισε, φέρε το βιβλίο.) 1  2  3  4   

2. θυμάται τη χρήση εργαλείων και υλικών που διδάχτηκε (π.χ. εργαλεία της τάξης, 

εξειδικευμένα αντικείμενα, προσαρμοσμένο εξοπλισμό.) 

1  2  3  4   

3. θυμάται ρουτίνες/ διαδικασίες και δομές από μέρα σε μέρα. 1  2  3  4   

4. θυμάται πού είναι η σωστή θέση υλικών. 1  2  3  4   

5. θυμάται πώς να κατευθυνθεί σε διάφορους χώρους μέσα και γύρω από το σχολείο (π.χ. 

δεν χάνεται). 

1  2  3  4   

6.καταλαβαίνει οδηγίες χρήσης και κατεύθυνσης που περιλαμβάνουν εμπρόθετους 

προσδιορισμούς και χωρικές έννοιες (πχ. μέσα στο κουτί, κάτω από την καρέκλα). 

1  2  3  4   

7. κατανοεί οδηγίες 2 βημάτων. 1  2  3  4   

8. θυμάται κανόνες παιχνιδιών/ δραστηριοτήτων (πχ. επιτραπέζιων παιχνιδιών). 1  2  3  4   

9. καταλαβαίνει (και ακολουθεί) οδηγίες που δηλώνουν προϋπόθεση (αν/τότε), χρονική 

ακολουθία (μετά, αργότερα) ή προτεραιότητα (πρώτα/ ύστερα)  

1  2  3  4   

10. έχει την ικανότητα να ακολουθήσει μια σειρά από δύο ή περισσότερες οδηγίες (πχ. 

μάζεψε τα πράγματα, πάρε το παλτό σου και μπες στη γραμμή). 

1  2  3  4   

Υπόμνημα βαθμολογίας για απόδοση σε δραστηριότητες: 

1: Δεν αποδίδει 2: Μερική απόδοση 3: Ασταθής απόδοση 4: Σταθερή απόδοση  
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Αποδοχή κοινωνικών συμβάσεων 

 

1. Τρώει μόνο το δικό του φαγητό και ποτό, εκτός αν του δοθεί άδεια από τους άλλους. 1  2  3   4 

2. Εμφανίζει κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά όσον αφορά θέματα σεξουαλικότητας 

(π.χ. δε μιλά ανοιχτά για σεξουαλικά θέματα, δε δείχνει απόκρυφα μέρη του σώματός 

του). 

1  2  3  4   

3.  Χαμογελά, κουνά το κεφάλι ή λέει «Παρακαλώ» όταν του λένε «Ευχαριστώ». 1  2  3  4   

4.  Σέβεται τα όρια κοινωνικής συμπεριφοράς: δεν απλώνει το χέρι χωρίς λόγο, κάθεται ή 

στέκεται στην  κατάλληλη απόσταση. 

1  2  3  4   

5.  Έχει καλούς τρόπους, όπως το να λέει «Παρακαλώ», «Ευχαριστώ», «Συγνώμη», όταν 

πρέπει. 

1  2  3  4   

6.  Ζητά με κατάλληλο τρόπο αντικείμενα που δεν μπορεί να φτάσει (π.χ. ζητά να του τα 

δώσουν ή τα δείχνει αντί να τεντώνεται να τα φτάσει.) 

1  2  3  4   

7.   Τηρεί τις κοινωνικές συμβάσεις όσον αφορά τα κατάλληλα θέματα συζήτησης και τη 

σωστή γλώσσα (π.χ. αποφεύγει να μιλάει για θέματα που δεν επιτρέπονται την ώρα του 

φαγητού). 

1  2  3  4   

8.  Ζητά άδεια σε περιπτώσεις που απαιτείται (π.χ. όταν φεύγει από την αίθουσα, ή για να 

χρησιμοποιήσει τα πράγματα κάποιου άλλου). 

1  2  3  4   

9.  Σέβεται τον προσωπικό χώρο του άλλου. 1  2  3  4   

10. Ζητά συγνώμη για ακούσια λάθη του (π.χ. αν συγκρουστεί κατά λάθος με κάποιον). 1  2  3  4   

11. Δείχνει να έχει επίγνωση του πότε και πώς μπορεί να μιλήσει για λεπτά προσωπικά 

ζητήματα (π.χ. να μην προλάβει να πάει στην τουαλέτα). 

1  2  3  4   

12. Τηρεί τις κοινωνικές συμβάσεις όσον αφορά σε ερωτήσεις ή δηλώσεις που μπορεί να 

πληγώσουν ή να ντροπιάσουν άλλους. 

1  2  3  4   

 

                                                                                            

Αρχικά 

ερωτώμενου                                                                  

Μνήμη και κατανόηση                                                                     

 Μερικό σύνολο βαθμολογίας 
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Αρχικά 

ερωτώμενου                                                                  

Αποδοχή κοινωνικών συμβάσεων                                                                     

 Μερικό σύνολο βαθμολογίας 

 

  

  

 

 

Συμμόρφωση σε υποδείξεις των ενηλίκων και σχολικούς κανόνες 

 

1. Ακολουθεί τις υποδείξεις όταν του πουν «ναι», ή «ξεκίνα». 1  2  3  4   

2. Συνεργάζεται όταν του δοθούν εντολές εκτός προγράμματος και του γίνουν υποδείξεις 

από το δάσκαλο ή άλλους υπεύθυνους ενηλίκους. 

1  2  3  4   

3. Συνεργάζεται όταν του ζητηθεί να βοηθήσει στο συγύρισμα και άλλες δουλειές/ 

καθήκοντα της τάξης. 

1  2  3  4   

4. Υπακούει στους κανόνες σχετικά με το ποια αντικείμενα επιτρέπονται ή απαγορεύονται 

μέσα στην τάξη. 

1  2  3  4   

5.  Υπακούει στους κανόνες σχετικά με επιτρεπόμενες ή απαγορευμένες περιοχές. 1  2  3  4   

6. Σταματά ό,τι κάνει αμέσως μόλις του ζητηθεί. 1  2  3  4   

7. Υπακούει στους κανόνες που αφορούν στην μετακίνηση μέσα στην τάξη (πχ. αλλαγή 

θέσης, στοίχιση). 

1  2  3  4   

8. Προσέχει όταν χειρίζεται και χρησιμοποιεί πράγματα των άλλων. 1  2  3  4   

9. Υπακούει στους κανόνες σχετικά με τη χρήση της τουαλέτας (πχ. χρήση σωστής 

ποσότητας χαρτιού υγείας, πέταγμα σκουπιδιών στον κατάλληλο κάδο). 

1  2  3  4   

10. Υπακούει στους κανόνες σχετικά με την κίνηση μέσα στο σχολείο (πχ. τρέξιμο, 

βάδισμα σε στοίχιση). 

1  2  3  4   

11. Υπακούει στους κανόνες σχετικά με το πότε επιτρέπεται να μιλά μέσα στην τάξη. 1  2  3  4   

Υπόμνημα βαθμολογίας για απόδοση σε δραστηριότητες: 

1: Δεν αποδίδει 2: Μερική απόδοση 3: Ασταθής απόδοση 4: Σταθερή απόδοση  
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12. Καθαρίζει την περιοχή που του ανατέθηκε και συγυρίζει μέσα στον κατάλληλο χρόνο. 1  2  3  4   

13. Ακολουθεί τα χρονικά όρια που επιβάλλουν οι ενήλικες. 1  2  3  4   

14. Σηκώνει το χέρι (ή κάνει κάποιαν άλλη χειρονομία) όταν θέλει να κάνει ερώτηση ή να 

απαντήσει. 

1  2  3  4   

15. Διατηρεί τα πράγματά του σε τάξη, στο χώρο που του έχει οριστεί. 1  2  3  4   

 

                                                                                            

Αρχικά 

ερωτώμενου                                                                  

Συμμόρφωση σε υποδείξεις ενηλίκων                                                                     

 Μερικό σύνολο βαθμολογίας 

Αντιμετώπιση και ολοκλήρωση εργασιών 

 

1.  Ακούει/ προσέχει επί τουλάχιστον 5 λεπτά. 1  2  3  4   

2. Παραμένει στον καθορισμένο χώρο  παιχνιδιού ή εργασίας /απασχόλησης για 

συγκεκριμένο χρόνο. 

1  2  3  4   

3. Παρακολουθεί ήσυχα/ παραμένει συγκεντρωμένο σε ακουστικές ή οπτικές 

παρουσιάσεις για τουλάχιστον 20 λεπτά. 

1  2  3  4   

4. Προσέχει τις οδηγίες που δίνονται σε μία μικρή ομάδα μαθητών. 1  2  3  4   

5. Παρακολουθεί μιαν ιστορία ή τον δάσκαλο για παραπάνω από 15 λεπτά. 1  2  3  4   

6. Παραμένει συγκεντρωμένος στη δουλειά ή το παιχνίδι του για τουλάχιστον 15 λεπτά.  1  2  3  4   

7. Παρακολουθεί μια δραστηριότητα, παρουσίαση ή παράδοση που απευθύνεται σ’ όλη 

την τάξη. 

1  2  3  4   

8. Διατηρεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης και όταν δουλεύει  μακριά από την 1  2  3  4   

Υπόμνημα βαθμολογίας για απόδοση σε δραστηριότητες: 

1: Δεν αποδίδει 2: Μερική απόδοση 3: Ασταθής απόδοση 4: Σταθερή απόδοση  
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ομάδα. 

9. Κάνει κάποια προσπάθεια να τροποποιήσει την απόδοσή του σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του δασκάλου ή εποικοδομητική ανατροφοδότηση. 

1  2  3  4   

10. Συνέρχεται μετά από μιαν αποτυχία του (πχ. δεν παραιτείται, δε θυμώνει). 1  2  3  4   

11. Ξεκινά την εργασία του σωστά αφού του δοθούν  οδηγίες. 1  2  3  4   

12. Εντοπίζει τα υλικά που χρειάζονται για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα.  1  2  3  4   

13. Απευθύνεται στο δάσκαλο όταν χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες ή συγκεκριμένη 

βοήθεια για την εκτέλεση μιας εργασίας. 

1  2  3  4   

14. Ολοκληρώνει μιαν εργασία (project) που χρειάζεται αρκετές μέρες. 1  2  3  4   

15. Ζητά βοήθεια όταν οι κανόνες ή οι οδηγίες δεν έχουν γίνει ξεκάθαρες. 1  2  3  4   

16. Προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα μόνος του προτού ζητήσει βοήθεια. 1  2  3  4   

17. Είναι παραγωγικός στην προσωπική του εργασία, ακόμα κι όταν κάθεται κοντά σε 

άλλους (πχ. δεν διασπάται η προσοχή του). 

1  2  3  4   

18. Τροποποιεί κατάλληλα την εργασία που του έχει ανατεθεί  ή τα υλικά που του δίνονται 

ανάλογα με τις ανάγκες του (πχ. συγυρίζει την επιφάνεια εργασίας του για να κάνει χώρο, 

κάθεται σε μια πιο βολική θέση, βρίσκει διαφορετικό όργανο γραφής). 

1  2  3  4   

19. Συνηθίζει να εργάζεται αυτόνομα και κάνει καλή χρήση του διδακτικού χρόνου.  1  2  3  4   

 

                                                                                            

Αρχικά 

ερωτώμενου                                                                  

Αντιμετώπιση/ Ολοκλήρωση εργασιών                                                                     

 Μερικό σύνολο βαθμολογίας 

Υπόμνημα βαθμολογίας για απόδοση σε δραστηριότητες: 

1: Δεν αποδίδει 2: Μερική απόδοση 3: Ασταθής απόδοση 4: Σταθερή απόδοση  
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Θετική αλληλεπίδραση 

 

1. Αντιδρά κατάλληλα στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τους ενήλικες. 1  2  3  4   

2. Αντιδρά κατάλληλα στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους/ συμμαθητές 

του. 

1  2  3  4   

3. Περιμένει τη σειρά του στις ομαδικές εργασίες. 1  2  3  4   

4. Εργάζεται/ παίζει σε ομάδα χωρίς να διακόπτει το παιχνίδι ή την εργασία των άλλων. 1  2  3  4   

5. Παρουσιάζει αυτονομία στην κοινωνική συμμετοχή του (πχ. δεν προσκολλάται στους 

άλλους). 

1  2  3  4   

6.  Ακούει /προσέχει όταν τα άλλα μέλη της ομάδας μιλούν. 1  2  3  4   

7.  Μοιράζεται τα υλικά, χωρίς να χρειάζεται υπενθύμιση. 1  2  3  4   

8. Ζητά άδεια για να χρησιμοποιήσει αντικείμενα ή υλικά που χρησιμοποιεί κάποιος άλλος. 1  2  3  4   

9. Περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει. 1  2  3  4   

10. Μπορεί να ξεκινήσει σωστά μια συζήτηση. 1  2  3  4   

11. Μπορεί να κάνει διάλογο για αρκετή ώρα. 1  2  3  4   

12. Προσφέρεται να βοηθήσει κάποιον άλλο. 1  2  3  4   

13. Προσαρμόζει την ένταση και τον τόνο της φωνής του ανάλογα με το περιβάλλον. 1  2  3  4   

14. Κάνει θετικά σχόλια στους συμμαθητές του (πχ. για την καλή τους απόδοση)  1  2  3  4   

15. Φέρνει συζητήσεις σε πέρας. 1  2  3  4   

16. Διαπραγματεύεται τη συμμετοχή του σε ομάδα κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας ή  

ενός παιχνιδιού εν εξελίξει. 

1  2  3  4   

17. Συνεργάζεται με άλλους μαθητές σε όλες τις φάσεις μιας δραστηριότητας που 

αποτελείται από πολλά στάδια και έχει συγκεκριμένο στόχο.  

1  2  3  4   

18. Προτείνει ενδιαφέροντα θέματα  στους άλλους. 1  2  3  4   

19. Ακούει τους άλλους και συμμετέχει με τις δικές του απόψεις. 1  2  3  4   
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20. Διαπραγματεύεται απλά σχέδια, αποφάσεις, συμβιβασμούς με άλλους.  1  2  3  4   

 

                                                                                            

Αρχικά 

ερωτώμενου                                                                  

Θετική αλληλεπίδραση                                                                     

 Μερικό σύνολο βαθμολογίας 

 

  

 

 

 

Ρύθμιση συμπεριφοράς 

 

1. Μπορεί να θέσει υπό έλεγχο σωματικές εκδηλώσεις υπερδιέγερσης (π.χ. 

αυτοσυγκρατείται από το να χτυπάει το κεφάλι του ή να κουνάει αναίτια τα χέρια του). 

1  2  3  4   

2. Αποδέχεται απρόσμενες αλλαγές στο καθιερωμένο πρόγραμμα. 1  2  3  4   

3. Δεν προκαλεί τους άλλους. 1  2  3  4   

4. Δε χρησιμοποιεί επιθετικές λέξεις και πράξεις. 1  2  3  4  

5. Διατηρεί τον έλεγχο της συμπεριφοράς του σε μεγάλες ομάδες μαθητών (πχ. κυλικείο, 

συγκεντρώσεις). 

1  2  3  4   

6. Ακούει την εποικοδομητική κριτική χωρίς να θυμώνει. 1  2  3  4   

7. Χρησιμοποιεί περισσότερο το λόγο παρά τη γλώσσα του σώματος για να αντιδράσει 

όταν οι άλλοι τον προκαλούν ή τον νευριάζουν. 

1  2  3  4   

8. Αν χρειαστεί, σε περίπτωση διαφωνίας με συνομηλίκους, ζητά τη συνδρομή κάποιου 

ενηλίκου, ειδικά σε βίαιες φιλονικίες. 

1  2  3  4   

9. Διαχειρίζεται περιπαικτικά σχόλια με εποικοδομητικό τρόπο. 1  2  3  4   

10. Διαχειρίζεται την απογοήτευσή του όταν συναντά δυσκολίες με τις σχολικές 

δραστηριότητες. 

1  2  3  4   

11. Επιδεικνύει λογική στις λέξεις και τις πράξεις του όταν αντιμετωπίζει «τσαμπουκάδες» 

(bullies), συμμορίες ανηλίκων ή αγνώστους. 

1  2  3  4   

Υπόμνημα βαθμολογίας για απόδοση σε δραστηριότητες: 

1: Δεν αποδίδει 2: Μερική απόδοση 3: Ασταθής απόδοση 4: Σταθερή απόδοση  
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12. Επιλύει μόνος του επαρκώς απλές φιλονικίες με συνομηλίκους ή προβλήματα χωρίς να 

ζητήσει τη συνδρομή του δασκάλου. 

1  2  3  4   

 

                                                                                            

Αρχικά 

ερωτώμενου                                                                  

Ρύθμιση Συμπεριφοράς                                                                     

 Μερικό σύνολο βαθμολογίας 

 

  

  

 

  

Γραπτή εργασία 

 

Συμπληρώστε αυτήν την ενότητα μόνο αν ο μαθητής χρησιμοποιεί χαρτί/ μολύβι τακτικά για τις εργασίες 

μέσα στην τάξη/ στα πλαίσια του μαθήματος. 

1. Εργάζεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. 1  2  3  4   

2. Διακρίνει τα σημεία έναρξης και τέλους στο χαρτί ή στην κόλλα εργασίας. 1  2  3  4   

3. Γράφει πάνω στις γραμμές του τετραδίου ή στον καθορισμένο χώρο της κόλλας 

εργασίας.  

1  2  3  4   

4. Γράφει γράμματα και αριθμούς σε σωστό μέγεθος. 1  2  3  4   

5. Γράφει λέξεις και αριθμούς με ικανοποιητική ευκρίνεια. 1  2  3  4   

6. Απαντά στο σημείο που πρέπει σε φυλλάδιο με πολλαπλά ζητούμενα χωρίς να 

παραλείπει κανένα ερώτημα. 

1  2  3  4   

7. Αντιγράφει με ακρίβεια και ευκρίνεια από κοντινή πηγή (πχ. από βιβλίο). 1  2  3  4   

8. Αφήνει διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις. 1  2  3  4   

9. Στοιχίζει τους αριθμούς και τις λέξεις όπως απαιτείται (πχ. σε αριθμητικά προβλήματα, 

λίστες). 

1  2  3  4   

10. Οργανώνει τη γραπτή του δουλειά σε μια σελίδα (πχ. ξεχωρίζει τα προβλήματα με 1  2  3  4   

Υπόμνημα βαθμολογίας για απόδοση σε δραστηριότητες: 

1: Δεν αποδίδει 2: Μερική απόδοση 3: Ασταθής απόδοση 4: Σταθερή απόδοση  
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κενά διαστήματα, αλλάζει γραμμή όπου χρειάζεται). 

11.  Αντιγράφει με ακρίβεια και ευκρίνεια από μακρινή πηγή (πχ. από τον πίνακα). 1  2  3  4   

12. Παράγει γραπτή δουλειά με ρυθμό ανάλογο των συμμαθητών του. 1  2  3  4   

 

                                                                                            

Αρχικά 

ερωτώμενου                                                                  

Γραπτή εργασία                                                                     

 Μερικό σύνολο βαθμολογίας 

 

 

 

 

 

  

Υπόμνημα βαθμολογίας για απόδοση σε δραστηριότητες: 

1: Δεν αποδίδει 2: Μερική απόδοση 3: Ασταθής απόδοση 4: Σταθερή απόδοση  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΦΟΡΜΕΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ COUNTOON 

1. Γράφω μόνη μου την άσκησή μου όταν μου πει η δασκάλα μου 

 

 

 

 

  

 

 

  = 5 

 = 2  
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2. Κοιτάζω και ακούω τη δασκάλα για 5 λεπτά 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  = 4 

 =2  
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3. Κοιτάζω και ακούω τη δασκάλα για 15 λεπτά όταν λέει το μάθημα 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  = 1 

 = 1  
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4. Διαβάζω από μέσα μου το μάθημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  = 2 

 =1  
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5. Αντιγράφω από τον πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  = 4 

 =2  
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6. Γράφω μόνο τις ασκήσεις μου στο τετράδιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  = 5 

 = 3  
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7. Τα γράμματά μου είναι μικρά και είναι μέσα στις γραμμούλες του τετραδίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  = 7 

 = 3  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΛΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

Λίστα αυτοκαταγραφής για την 3
η
 ώρα (Μαθηματικά) 

 

 

Ημερομηνία :                     

 

Σήμερα στην ώρα 

των μαθηματικών 

μέσα στην τάξη  

 

                            

 

Έγραψα μόνη μου τις ασκήσεις μου όταν μου           

 πει η δασκάλα μου; - - - 

Κοίταξα και άκουσα τη δασκάλα για 5 λεπτά;              - - - 

Κοίταξα και άκουσα τη δασκάλα για 15 λεπτά  

όταν παρέδωσε το μάθημα;                                             - - - 

Αντέγραψα από τον πίνακα στο τετράδιό μου;              - - - 

Έγραψα μόνο τις ασκήσεις μου στο τετράδιο;              - - - 

Τα γράμματά μου ήταν μικρά και μέσα στις                   

γραμμούλες του τετραδίου;                                              - - - 

  

Συνολικός αριθμός από ΝΑΙ =…………           

Αριθμός των ΝΑΙ που πρέπει να συμπληρώσω =…………. 

 

Κερδίζω το βραβείο μου; 

 

       - - - 
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Λίστα αυτοκαταγραφής για την 4
η
 ώρα (ιστορία, φυσική, γεωγραφία, θρησκευτικά) 

 

Ημερομηνία :                     

Σήμερα στην ώρα 

των μαθηματικών 

μέσα στην τάξη  

 

                            

 

Έγραψα μόνη μου τις ασκήσεις μου όταν μου           

 πει η δασκάλα μου;                                                       - - - 

Κοίταξα και άκουσα τη δασκάλα για 5 λεπτά;             - - - 

Κοίταξα και άκουσα τη δασκάλα για 15 λεπτά  

όταν παρέδωσε το μάθημα;                                              - - - 

Διάβασα από μέσα μου το μάθημα;                                 - - - 

Τα γράμματά μου ήταν μικρά και μέσα στις                   

γραμμούλες του τετραδίου;                                               - - - 

Αντέγραψα από τον πίνακα στο τετράδιό μου;                - - - 

  

Συνολικός αριθμός από ΝΑΙ =…………           

Αριθμός των ΝΑΙ που πρέπει να συμπληρώσω =…………. 

 

Κερδίζω το βραβείο μου; 

 

- - - 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λευκοθέα Καρτασίδου, την επόπτριά μου 

στην παρούσα εργασία για την εμπιστοσύνη της, την υπομονή της και τις χρήσιμες 

συμβουλές και παρατηρήσεις που μου έκανε καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένεια της Εύας για την εμπιστοσύνη 

που μου έδειξε σε όλο το έργο μου, την υποστήριξή της όποτε τη χρειάστηκα και την 

άδεια τους να είμαι δίπλα σε αυτή την καταπληκτική προσωπικότητα και να δουλέψω 

μαζί της. 

Τέλος περισσότερο από όλους θέλω να ευχαριστήσω τη μικρή Εύα που κατάφερε 

με την ισχυρή της προσωπικότητα και τη διεκδίκηση των επιθυμιών της να μου υποδείξει 

το δρόμο που ήθελε να πάρει η συγκεκριμένη έρευνα, βασισμένη πάνω στα θέλω της. 

Χωρίς τη συνεργασία της και την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό μου, η επιτυχία της 

παρούσας έρευνας θα ήταν αμφιβόλου αποτελεσματικότητάς.  

 

 

 

 


