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Περίληψη 
 

Τα άτομα με αναπηρία και κυρίως εκείνα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, 

αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους και πολλούς περιορισμούς. Ο 

βασικότερος περιορισμός τους είναι πως δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι ανεξάρτητοι και 

να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους χωρίς να εξαρτώνται από 

τρίτους. Επειδή τα άτομα αυτά είναι εξαρτημένα από άλλους ανθρώπους, συχνά δεν 

κατακτούν δεξιότητες που αφορούν την προσωπική τους ζωή και την καθημερινότητά τους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία να μην έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, 

αλλά αντίθετα χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα συστήματα υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία 

(σχολείο, γονείς) από πολύ νωρίς πρέπει να παρέχει στα άτομα αυτά την ευκαιρία να 

εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα τους, τη λήψη πρωτοβουλιών και 

αποφάσεων για τη ζωή τους καθώς και σε δεξιότητες που αφορούν την ανεξάρτητηδιαβίωση 

ώστε να οδηγούνται σιγά σιγά στην ανεξαρτησία αλλά και στην αποδοχή τους από το 

κοινωνικό σύνολο.Λαμβάνοντας μία σωστή εκπαίδευση, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να 

αναπτύξουν το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού τους. Η έννοια αυτή είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την λήψη αποφάσεων από τα άτομα με αναπηρία για τη ζωή τους, καθώς η 

ανάπτυξη του επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού τους συνεπάγεται την ανεξαρτησία τους και 

την καλή ποιότητα ζωής τους.Στην παρούσα εργασία γίνεται μία διεξοδική παρουσίαση της 

Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος και των δυσκολιών που προκαλεί στα άτομα με αυτή. 

Επιπλέον, διερευνώνται οι βασικές αρχές για τον σχεδιασμό αλλά και την εφαρμογή ενός 

εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης σε έναν 

έφηβο μαθητή με ΔΑΦ. Τέλος, διερευνάται αν μετά την εφαρμογή του εξατομικευμένου 

προγράμματος, το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού του ατόμου αυξάνεται σημαντικά. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, 

αυτοπροσδιορισμός, μελέτη περίπτωσης 
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Abstract 
 

Individuals with disabilities and especially those with Autism Spectrum Disorder (ASD), face 

many difficulties and many limitations in their daily lives. Their main limitation is that they 

cannot be independent and make decisions about their lives without being dependent on other 

adults.Due to these limitations, they do not often acquire independent living skills, which 

means that they do not have self –confidencebut rather low self-esteem. Schools and teachers, 

acting as support systems, should provide individuals with disabilities the opportunity to be 

trained in independent living skills, as well as skills that allow them to make decisions about 

their personal lives in order to be more functional in their daily lives and also they can be 

more accepted by the whole society. By having this kind of education, people with disabilities 

can develop their level of self-determination. Self-determination is linkeddirectly to decision-

making skills by individual with disabilities, as the development of their level of self-

determination implies their independence and good quality of life. In this paper, there is a 

thorough presentation of ASD and the difficulties that individuals face with. In addition, basic 

principles for designing and implementing an individualized educational program about 

independent living skills in a teenager with ASD are explored. Finally, it is investigated 

whether after the implementation of the educational program, the level of self-determination 

of the individual increases significantly. 

 

Key Words: ASD, independent living skills, self-determination, case study 
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Πρόλογος 
 

 Ο αυτισμός είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή με πολύ μεγάλο ποσοστό εμφάνισης 

κυρίως στα αγόρια. Αν και δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός για τη διαταραχή αυτή, είναι 

γεγονός πως επηρεάζει πολλές πτυχές της ζωής του ατόμου και κυρίως τις δεξιότητες που 

αφορούν την καθημερινότητά του (Heward, 2011). 

 Τα άτομα με τη διαταραχή αυτή λόγω των δυσκολιών και των ελλειμμάτων που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά, δεν λαμβάνουν τα ίδια αποφάσεις για τη ζωή τους ούτε κάνουν 

εύκολα επιλογές, καθώς τον ρόλο αυτό αναλαμβάνουν άνθρωποι του περιβάλλοντός τους. 

Για το λόγο αυτό, τα άτομα με αυτισμό όπως και με άλλες αναπηρίες δεν αισθάνονται 

ανεξάρτητα και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση (Ζαφειροπούλου &Καλαντζή-Αζίζι, 2011 ). 

 Για να γίνουν περισσότερο ανεξάρτητα, θα πρέπει από μικρή ηλικία να εκπαιδεύονται 

με κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτούς σε δεξιότητες που θα 

τους καθιστούν ικανούς ν ανταπεξέρχονται στην καθημερινότητά τους όσο το δυνατόν 

καλύτερα. Για το λόγο αυτό, η παρούσα εργασία σκοπό έχει τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος παρέμβασης για μαθητή με αυτισμό. Με αυτό το 

πρόγραμμα παρέμβασης, ο μαθητής αναμένεται να αποκτήσει μία μεγαλύτερη ανεξαρτησία 

στην καθημερινότητά του και να αναπτύξει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 
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Εισαγωγή 

 

 Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή η οποία 

εμφανίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν 

πληθώρα δυσκολιών που τους εμποδίζουν στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, 

παρουσιάζουν πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία τους βοηθούν να ανταπεξέρχονται 

στην καθημερινότητά τους με έναν ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο (Heward, 2011). 

 Είναι γεγονός πως με την εκπαίδευση ο καθένας γίνεται περισσότερο ανεξάρτητος 

καθώς γνωρίζει νέα πράγματα. Ωστόσο, τα άτομα με ΔΑΦ πρέπει να εκπαιδεύονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να καταφέρνουν να γενικεύουν τη νέα γνώση και να τη μεταφέρουν σε καινούρια 

πλαίσια. Με αυτό τον τρόπο τα άτομα με ΔΑΦ μπορούν να γίνουν περισσότερο ανεξάρτητα 

και σιγά σιγά να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. 

Βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία γενικότερα, όπως και των ατόμων 

με ΔΑΦ αποτελεί ο τομέας των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης, όπως ορίζεται και από το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα άτομα με αυτισμό (ΥΠΕΠΘ-ΑΠΣ, 2003).Οι 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα και αφορούν διάφορους 

τομείς όπως είναι η αυτοεξυπηρέτηση, η προετοιμασία φαγητού, η φροντίδα του εαυτού, η 

λήψη αποφάσεων και άλλοι τομείς. Οι μαθητές με ΔΑΦ που ξεκινούν από νωρίς να 

εκπαιδεύονται ώστε να κατακτούν τέτοιου είδους δεξιότητες, μπορούν με την πάροδο του 

χρόνου να γίνουν περισσότερο ανεξάρτητοι, να κάνουν μόνοι τους επιλογές σύμφωνα με τις 

ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες τους και να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν την 

προσωπική τους ζωή χωρίς τη βοήθεια των γύρω τους. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη του 

επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού τους και την εξασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής 

(Wehmeyer&Schalock, 2001). 

 Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται οι βασικές αρχές για τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης για δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης σε άτομο με ΔΑΦ.Το πρόγραμμα παρέμβασης θα διεξαχθεί σε δύο διαφορετικά 

πλαίσια, στο σχολείο και στο σπίτι του μαθητή, ώστε να διερευνηθεί αν εκείνος μπορεί να 

γενικεύσει τη νέα γνώση σε διαφορετικά πλαίσια.Επιπλέον, ερευνάται αν υπάρχουν οι 

ευκαιρίες τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι του παιδιού, να αναπτύξειδεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης. 
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 Στη διερεύνηση των ερωτημάτων αυτών συμμετέχει τόσο η μητέρα, όσο και ο 

εκπαιδευτικός της γενικής τάξης όπου φοιτά ο μαθητής, καθώς οι ίδιοι δίνουν πληροφορίες 

στην ερευνήτρια για το προφίλ του  μαθητή. Στη συνέχεια,χορηγούνται σε αυτούς κάποια 

εργαλεία με τα οποία η ερευνήτρια συλλέγει πληροφορίες για τις ικανότητες του μαθητή σε 

διάφορους τομείς της καθημερινότητάς του αλλά και για το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού 

του, από την οπτική γωνία της μητέρας και του εκπαιδευτικού. 

 Αφούσυγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, σχεδιάζεται και υλοποιείται το 

εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στόχος του οποίου είναι ο μαθητής να κατακτήσει 

βασικές δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και να καταφέρει να γίνει όσο το δυνατόν 

περισσότερο ανεξάρτητος τόσο στο πλαίσιο του σχολείου όσο και σε αυτό του σπιτιού. 

Τέλος, ο μαθητής μετά την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος 

παρέμβασης καλείται να αξιολογήσει τον εαυτό του και να αποφασίσει μόνος του αν το 

πρόγραμμα είχε επιτυχία, αν δηλαδή ο ίδιος κατάφερε να κατακτήσει τις δεξιότητες αυτές, 

συμπληρώνοντας ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Αναμένεται πως μετά την εκπαίδευση του 

ατόμου σε ένα πλήρως δομημένο πλαίσιο, το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού του θα αυξηθεί 

σημαντικά και το άτομο θα αισθάνεται και θα είναι πιο ανεξάρτητο αφού θα έχει την 

ευκαιρία να κάνει δραστηριότητες και ενέργειες τις οποίες δεν μπορούσε ή δεν είχε τη 

ευκαιρία να κάνει πριν την εφαρμογή του προγράμματος.  

Σχετικά με τη δομή της παρούσας εργασίας κα την παρουσίαση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, αρχικά γίνεται μία εκτενής διερεύνηση και βιβλιογραφική ανασκόπηση 

σχετικά με την ΔΑΦ, την αιτιολογία της, τα χαρακτηριστικά των ατόμων με τη διαταραχή 

αυτή όπως επίσης γίνεται αναφορά και στη εκπαίδευση των ατόμων με ΔΑΦ. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται ο σκοπός της έρευνας που και τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν, 

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της εργασίας, ακολουθεί το ερευνητικό, όπου 

περιγράφονται οι συμμετέχοντες της έρευνας, η διαδικασία καθώς και τα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης 

που σχεδιάστηκε για τον συγκεκριμένο μαθητή με ΔΑΦ με βάση τα χαρακτηριστικά του, τις 

ανάγκες και τις δυνατότητές του. Περιγράφονται με λεπτομέρειες οι στόχοι που τέθηκαν και 

οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για την κατάκτηση των στόχων αυτών. 

Μετά το τέλος της παρουσίασης του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης, 

ακολουθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από 
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την ερευνήτρια για τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση αυτών. Αφού παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα της έρευνας, η ερευνήτρια καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία 

εξετάζονται αναλυτικά και σε αυτά απαντώνται και τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν ήδη 

τεθεί στην αρχή της εργασίας και πριν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Τέλος, αναλύονται οι εκπαιδευτικές συνέπειες της παρούσας ερευνητικής 

εργασίας και γίνονται προτάσεις για πιθανή βελτίωσή της στο μέλλον. 
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Κεφάλαιο 1: ΘεωρητικόΠλαίσιο 

 

1.1. Αυτισμός 

 

1.1.1. Ιστορική αναδρομή του αυτισμού 

 

Ο όρος «αυτισμός» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1911 από τον διακεκριμένο 

ψυχίατρο EugenBleuler (Frith, 1999). Ο Bleulerμελετούσε μία ομάδα ατόμων με 

σχιζοφρένεια- όρος που εισήχθη και πάλι από τον ίδιο- στα οποία παρατήρησε μία 

διαφορετική συμπεριφορά. Φαινόταν σαν να αποκόπτονται από τον έξω κόσμο, να 

απομονώνονται και να εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, 

έδειχναν δηλαδή σαν να κλείνονται στον εαυτό τους. Από εκεί λοιπόν πήρε και το όνομά του 

ο όρος «αυτισμός». Η αποκλίνουσα αυτή συμπεριφορά που παρατηρήθηκε στα άτομα αυτά 

ερμηνεύτηκε από τον Bleulerσαν μία επίκτητη διαταραχή (Frith, 1999). 

Το 1943, ο επίσης διακεκριμένος παιδοψυχίατρος LeoKannerκατέγραψε 11 

περιπτώσεις παιδιών τα οποία παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Frith, 1999). 

Τα παιδιά αυτά εμφάνιζαν δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση αλλά και 

στηνεπικοινωνία, λεκτική και μη λεκτική, καθώς παρατηρήθηκε ηχολαλία, μη ορθή ή 

επαναλαμβανόμενη χρήση συγκεκριμένου λεξιλογίου και αντιστροφή των αντωνυμιών. 

Έντονη ήταν επίσης και η στερεοτυπική συμπεριφορά (Quill, 2005). Έδειχναν πως ήταν 

αδύνατο γι’ αυτά να καλλιεργήσουν τυπικούς κοινωνικούς και κυρίως συναισθηματικούς 

δεσμούς με άλλα άτομα (Frith, 1999).Η βασικότερη διαφορά ανάμεσα στη θεωρία του 

Kannerμε εκείνη του Bleulerήταν πως η αποκλίνουσα αυτή συμπεριφορά που παρατήρησε ο 

Bleulerκαι περιέγραψε ως επίκτητη, ο Kanner την ερμήνευσε ως εκ γενετής διαταραχή και 

την ονόμασε «πρώιμο νηπιακό αυτισμό» (Wall, 2007). 

 Ένας ακόμα σημαντικός επιστήμονας ο οποίος ασχολήθηκε με την διαταραχή αυτή 

την οποία ονόμασε «αυτιστική ψυχοπάθεια» ήταν και ο παιδίατρος HansAsperger, ο οποίος 

μελέτησε μία μικρή ομάδα παιδιών με παρόμοια συμπτώματα με τα άτομα που είχε μελετήσει 

και ο Kanner. Ο Aspergerσημειώνει πως τα παιδιά που μελετήθηκαν από εκείνον εμφάνιζαν 

ηπιότερα συμπτώματα και θεώρησε πως η διαταραχή αυτή δεν ήταν επίκτητη αλλά υπήρχε 

μία εκ γενετής ανωμαλία. Αν και φαίνεται πως ο Aspergerπεριέγραψε μία εντελώς 
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διαφορετική ομάδα παιδιών από αυτή που εξέτασε ο Kanner, η εντύπωση αυτή δεν είναι 

απόλυτα σωστή καθώς ο Aspergerουσιαστικά έδωσε έναν ευρύτερο ορισμό για την 

διαταραχή αυτή και ίσως εισάγει πρώτος την έννοια του φάσματος. Ο Aspergerστις μελέτες 

που έκανε συμπεριέλαβε παιδιά τα οποία κάλυπταν ένα πολύ μεγάλο φάσμα καθώς 

αποτελούσαν περιπτώσεις που χαρακτηρίζονταν ως «φυσιολογικές» μέχρι και παιδιά τα οποία 

είχαν σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες (Frith, 1999). 

 Σήμερα, ο όρος «Σύνδρομο Asperger» αναφέρεται σε άτομα τα οποία έχουν 

φυσιολογικό ή και υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης από συνομηλίκους τους, δεν παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, όμως  εμφανίζουν σημαντικές 

εκπτώσεις όσον αφορά τις κοινωνικές τους δεξιότητες (Κρουσταλάκης, 2000).  

 Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να δώσουν έναν σαφή ορισμό για τον αυτισμό, όμως 

όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς για πολλά χρόνια ήταν 

δύσκολο να ερευνηθεί η αιτιολογία του. Η ΔΑΦ δεν αποτελεί μία ψυχωσική διαταραχή, 

αντιθέτως είναι μία διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή η οποία έχει οργανική 

προέλευση(Κρουσταλάκης, 2000 όπως αναφέρεταιστο Rutter, 2000). 

 Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Quinn (2010) ο αυτισμός είναι μία διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή η οποία επηρεάζει κατά κύριο λόγο τον εγκέφαλο του ατόμου με 

αποτέλεσμα να εμφανίζει δυσκολίες στην επικοινωνία και στη δημιουργία κοινωνικών 

δεσμών. Επιπλέον, το άτομο παρουσιάζει στερεοτυπίες και συμπεριφορές με 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα καθώς και «ιδιαίτερα» ενδιαφέροντα. Όσον αφορά τη νοητική 

λειτουργία των ατόμων με αυτισμό, αυτή ποικίλει όπως και η σοβαρότητα του συνδρόμου. 

Έτσι λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φυσιολογικό ή ακόμα και υψηλό δείκτη 

νοημοσύνης σε σχέση με άτομα της ίδια ηλικίας αλλά και άτομα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα 

λειτουργικά, ο δείκτης νοημοσύνης τους μπορεί να είναι ακόμα και πολύ χαμηλός και 

πιθανόν να μην έχουν αναπτύξει λεκτική ή και μη λεκτική επικοινωνία. 

 Ο ορισμός που δίνεται από την Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 

αναφέρει πως ο αυτισμός είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τη λεκτική αλλά 

και τη μη λεκτική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση του ατόμου και εμφανίζεται 

πριν την ηλικία των τριών ετών. Επίσης εμφανίζει στερεότυπες κινήσεις και επαναληπτικές 

δραστηριότητες. Παρουσιάζει αντίσταση στην αλλαγή του περιβάλλοντος και στη διατάραξη 

του καθημερινού προγράμματος και των ρουτινών όπως επίσης δείχνει τρομερή ενόχληση σε 
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έντονα αισθητηριακά ερεθίσματα όπως σε έντονους ήχους (Heward, 2011,όπως αναφέρεται 

στο IDEA, 2006). 

 Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών 

(DiagnosticandStatisticalManualofMentalDisorders- DSM) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 

Εταιρίας (American Psychiatric Association-APA),στην τέταρτη έκδοσή του (DSM-

IV)αναφέρεται στον όρο «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ)» ο οποίος 

περιλαμβάνει πέντε υποκατηγορίες. Αυτές είναι η αυτιστική διαταραχή, το σύνδρομο 

Asperger, το σύνδρομο Rett, η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή και η διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (2011). Οι πέντε υποκατηγορίες της 

διαταραχής διαφοροποιούνται μεταξύ τους με βάση τη σοβαρότητα της καθεμίας αλλά και με 

βάση την ηλικία κατά την οποία εμφανίζονται στο άτομο τα εκάστοτε συμπτώματα (Heward, 

2011). 

 Τον Μάιο του 2013, ο όρος ΔΑΔ αλλάζει με τη νέα έκδοση του DSM και πλέον 

χρησιμοποιείται ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)». Τα συμπτώματα που 

εκδηλώνει ένα παιδί για να λάβει τη διάγνωση αυτή είναι οι δυσκολίες στην κοινωνική  

επικοινωνία και οι επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές και τα ενδιαφέροντα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορούν να εμφανιστούν στην πρώιμη παιδική ηλικία και όχι 

απαραίτητα μέχρι την ηλικία των τριών ετών. Ωστόσο, αν κάποιο παιδί εμφανίζει εκπτώσεις 

στην κοινωνική επικοινωνία αλλά δεν παρουσιάζει στερεοτυπική συμπεριφορά, λαμβάνει τη 

διάγνωση της Διαταραχής της Κοινωνικής Επικοινωνίας 

(http://www.autismhellas.gr/files/el/DSM-

V_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%93%CE%95%CE%A3.pdf).  

 

1.1.2. Αιτιολογία της ΔΑΦ και ηλικία εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων 

 

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ΔΑΦ είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή που 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη του ατόμου στους περισσότερους τομείς της ζωής 

του. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν έρευνες που να αποδεικνύουν και να 

αποσαφηνίζουν τα αίτιά της. Ο Kannerμελέτησε για πρώτη φορά μία ομάδα έντεκα παιδιών 

που παρουσίαζε διαφορετικά χαρακτηριστικά αποκλίνουσας συμπεριφοράς καθώς και 

προβλήματα στην επικοινωνία. Τα χαρακτηριστικά αυτά προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών 
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μελετητών οι οποίοι αρχικά κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο αυτισμός είναι μία διαταραχή 

της γλώσσας, της αντίληψης και της επικοινωνίας (Quill, 2005).  

 Στα αρχικά στάδια μελέτης του, υπήρχε η θεωρίαπως αν ένα παιδί αντιμετωπίζει 

σοβαρά οικογενειακά προβλήματα και έρχεται αντιμέτωπο με διάφορες συγκρούσεις μεταξύ 

των γονέων του, μπορεί να εμφανίσει τη διαταραχή αυτή. Επιπλέον, κατηγορήθηκαν 

ιδιαίτερα οι μητέρες των παιδιών με διάγνωση αυτισμού καθώς υπήρχε έντονα η άποψη πως 

εκείνες, λόγω της απόστασης που κρατούσαν από το παιδί τους και λόγω της μη εκδήλωσης 

έντονων συναισθημάτων προς αυτό, το οδηγούσαν να κλειστεί στον εαυτό του, να 

απομονωθεί και τελικά να εμφανίσει τη διαταραχή του αυτισμού(Quill, 2005). Όπως γίνετε 

αντιληπτό, η στάση αυτή στοχοποιούσε ιδιαίτερα τις μητέρες οι οποίες είχαν παιδιά με 

αυτισμό και έκανε ακόμα πιο δύσκολη την αποδοχή του προβλήματος. 

Πρωτοστάτης της θεωρίας αυτής ήταν ο Kanner, ο οποίος υποστήριξε πως το 

αφιλόξενο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί, η αδιαφορία των γονέων και κυρίως 

της μητέρας προς αυτό καθώς και η αδυναμία ανάπτυξης ισχυρών συναισθηματικών δεσμών 

μεταξύ τους, οδηγούσαν  το παιδί στο να αποκτήσει την ανάγκη να απομονωθεί  και να μην 

επιθυμεί να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο (Κρουσταλάκης, 2000). 

Ωστόσο, όπως αναφέρει ηFrith, δεν είναι δυνατό ένα παιδί να γίνει αυτιστικό επειδή η 

μητέρα του δεν του δείχνει την αγάπη που θα έπρεπε (1999). Φυσικά, η θεωρία αυτή 

απορρίφθηκε όταν έγιναν νέες έρευνες και ήρθαν στο φως καινούρια στοιχεία για την 

αιτιολογία της διαταραχής. 

 Πολλοί ερευνητές υποστήριξαν πως η ΔΑΦ είναι μία διαταραχή βιολογικής 

αιτιολογίας. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες στον τομέα της γενετικής, η διαταραχή αυτή έχει 

οργανική προέλευση. Πολλά παιδιά με τη διάγνωση αυτή υποβλήθηκαν σε διάφορες 

εξετάσεις όπως μαγνητικές τομογραφίες ώστε να εξεταστεί η λειτουργία του εγκεφάλου τους. 

Κάποιες μελέτες έδειξαν πως η διαταραχή αυτή προερχόταν από βλάβες στον εγκέφαλο των 

παιδιών, όμως αυτές οφείλονταν σε άλλα αίτια όπως σε επιπλοκές κατά τη διάρκεια του 

τοκετού, σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες, σε προβλήματα που είχε η μητέρα κατά τη διάρκεια 

της κύησης καθώς και άλλα προβλήματα (Κρουσταλάκης, 2000). 

 Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε επίσης και στην κληρονομικότητα. Πολλοί πίστευαν πως ο 

αυτισμός κληροδοτείται από τους γονείς, τα αδέρφια ή κάποιο συγγενικό πρόσωπο και στα 

παιδιά. Πληθώρα μελετών απέδειξε πως κάποια γενετικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την 
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αιτιολογία της διαταραχής ωστόσο, όπως σημειώνει ο Κρουσταλάκης ο αυτισμός δεν 

μεταφέρεται αυτούσιος αλλά επηρεάζει πιθανόν σε κάποιο βαθμό τη νοητική και γλωσσική 

ανάπτυξη του ατόμου (όπως αναφέρεται στο Rutter, 2000). 

 Λόγω της ανησυχίας αλλά και της ενοχής που ένιωθαν οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ, 

προσπάθησαν να βρουν κάποιες εξηγήσεις για τη διαταραχή των παιδιών τους που τους 

προκαλούσε σοβαρά προβλήματα. Πολλοί γονείς ανέφεραν πως κάποιες αλλαγές στις 

διατροφικές συνήθειες τον παιδιών τους επέφεραν αλλαγές και στη συμπεριφορά τους. Συχνά 

τα παιδιά είχαν ιδιαίτερα αρνητικές συμπεριφορές όταν κατανάλωναν ένα συγκεκριμένο 

είδος τροφής το οποίο όταν αφαιρέθηκε από τη διατροφή τους επέφερε σημαντικές 

αλλαγές.Όπως σημειώνουν οιWhiteley, Rodgers και Shattock (2000),ένας Αμερικανός 

ζωολόγος, ο Panksepp, είχε παρατηρήσει σε έρευνές του πως η μακρόχρονη έκθεση σε ουσίες 

με οπιούχο δράση είχαν παρόμοια συμπτώματα με αυτά της ΔΑΦ. Διατύπωσε την άποψη πως 

η διαταραχή μπορεί να οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα των φυσικών οπιούχων που 

ονομάζονται ενδορφίνες στον οργανισμό των παιδιών. Τα επίπεδα αυξάνονταν όταν η 

διατροφή των ατόμων περιείχε δύο συγκεκριμένες ουσίες, την καζεϊνη και την γλουτένη. 

Νεότερες έρευνες έδειξαν πως ακόμα και με την απομάκρυνση των ουσιών αυτών από τη 

δίαιτα των παιδιών, δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές στη συμπεριφορά τους.  

Το 1998, ο Βρετανός γαστρεντερολόγος AndrewWakefieldεντόπισε πως τα παιδιά με 

ΔΑΦ παρουσίαζαν επιπλέον ένα ακόμα σύνδρομο, αυτό της εντεροκολίτιδας, το οποίο 

φαινόταν πως προκαλούνταν από περιβαλλοντικούς παράγοντες και συγκεκριμένα από το 

εμβόλιο MMR (Flaherty, 2011).Πολλοί γονείς τρομοκρατήθηκαν και απέφευγαν να 

εμβολιάζουν τα παιδιά τους, ωστόσο κάτι τέτοιο δημιουργούσε πολλά άλλα προβλήματα 

υγείας. Οι έρευνες για τη σύνδεση του εμβολίου MMR και της ΔΑΦ συνεχίστηκαν και τελικά 

το εμβόλιο απενοχοποιήθηκε. Όπως αναφέρει ο Flaherty, η σύνδεση του εμβολίου MMR με 

την εμφάνιση τη διαταραχή ήταν ένα καταστροφικό γεγονός όσον αφορά τον τομέα της 

ιατρικής. 

 Όσον αφορά το εμβόλιο MMR, οι Honda, Shimizu και Rutter (2005)σε έρευνά τους 

αναφέρουν πως υπήρξαν αμφιβολίες μετά την εμφάνιση του εμβολίου, ωστόσο 

παρατηρήθηκε πως η χρήση του διαδόθηκε πολύ σύντομα. Αν και το εμβόλιο 

χρησιμοποιείται ευρέως μέχρι και σήμερα, δεν φαίνεται να υπάρχει αιτιώδης σχέση ανάμεσα 

σε αυτό και στη συχνότητα εμφάνισης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού αφού το 
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ποσοστό συχνότητας της χρήσης του εμβολίου παραμένει σταθερά υψηλό, ενώ το ποσοστό 

συχνότητας εμφάνισης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού αυξάνεται σταδιακά. 

 Οι έρευνες για την αιτιολογία του αυτισμού συνεχίζονται αλλά ακόμα δεν υπάρχουν 

σαφή και τεκμηριωμένα στοιχεία. Η γενική παραδοχή είναι πως ο αυτισμός είναι μία διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχήοργανικής προέλευσης, η οποία επηρεάζει πολλούς τομείς της 

ανάπτυξης του ατόμου. Η εμφάνισή της γίνεται στην πρώτη παιδική ηλικία, μέχρι δηλαδή τα 

τρία έτη και η συχνότητα εμφάνισης είναι μεγαλύτερη στα αγόρια παρά στα κορίτσια με 

αναλογία πλέον 5:1. Σύμφωνα με τον Heward (όπως αναφέρεται στοKanner, σ.11, 

1943/1948,) τα παιδιά έχουν συνήθως μία φυσιολογική ανάπτυξη μέχρι την ηλικία των τριών 

ετών. Τα πρώτα σημάδια της διαταραχής που εμφανίζονται συνήθως μετά από αυτή την 

ηλικία είναι  έλλειψη της βλεμματικής επαφής, η αντίσταση στο άγγιγμα, η συστηματική 

απομόνωση αλλά και η ιδιόρρυθμη συμπεριφορά που μπορεί να εμφανίζει το παιδί όπως 

διάφορες στερεοτυπικές συμπεριφορές (2011). 

  

 

1.1.3. Χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΑΦ 

 

 Τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν συνήθως κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητά τους και 

την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία. Αυτά τα χαρακτηριστικά αφορούν την κοινωνική τους 

αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τα διάφορα ερεθίσματα που δέχονται καθώς και τη 

συμπεριφορά τους. Σύμφωνα με τους Συριοπούλου και Κασίμο (όπως αναφέρεται στο 

Wiseman, 2006) υπάρχουν κάποιες πρώιμες ενδείξεις που πρέπει να ανησυχούν τόσο τους 

γονείς όσο και τους ειδικούς που παρακολουθούν το παιδί. Το πρώτο ύποπτο σημείο είναι ο 

φτωχός θηλασμός τις πρώτες εβδομάδες. Επιπλέον, το μωρό πιθανόν να έχει μια ασυνήθιστα 

ήρεμη συμπεριφορά. Δεν κλαίει έντονα, ακόμα και όταν πεινάει, δεν αναζητά την προσοχή 

των γύρω του και γενικότερα χαρακτηρίζεται ως ένα ήσυχο και βολικό παιδί. Υπάρχει βέβαια 

και η αντίθετη περίπτωση, όπου το μωρό μπορεί να κλαίει έντονα χωρίς να σταματάει ακόμα 

και όταν φαίνεται πως δεν πεινάει ούτε υπάρχει κάτι εμφανές που να το ενοχλεί. Ένα ακόμα 

σημάδι για την εμφάνιση της ΔΑΦ μπορεί να είναι η αδιαφορία που μπορεί να δείχνει το 

μωρό προς τη μητέρα ή προς το άτομο που το φροντίζει. Δεν στρέφει το βλέμμα του σε 
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κάποιον που μπορεί να μιλάει, δεν απλώνει τα χέρια του για να ζητήσει την αγκαλιά όπως 

συνηθίζουν τα μωρά και γενικότερα δεν αντιδρά στα ερεθίσματα. Τέλος, αναφέρεται πως 

συχνά το μωρό δεν προσαρμόζει το σώμα του στην αγκαλιά αυτού που το κρατά και δίνει την 

αίσθηση του «άδειου σακιού» (Συριοπούλου & Κασίμος, 2013). 

 

1.1.3.1. Προβλήματα επικοινωνίας 

 

 Τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν σημαντικές 

δυσκολίες στον τομέα της επικοινωνίας. Πολλά άτομα αναπτύσσουν ένα πολύ καλό 

λεξιλόγιο, χωρίς όμως να καταφέρνουν να το χρησιμοποιήσουν κατάλληλα, άλλα 

αναπτύσσουν σε πολύ μικρό βαθμό το λόγο, ενώ άλλα δεν μιλούν ποτέ. Εκτός από τη λεκτική 

επικοινωνία, υπάρχει και η μη λεκτική, στην οποία τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα. Όπως αναφέρουν οι Ben-Ariehκαι 

Miller(2009) ο λόγος των ατόμων με ΔΑΦ χαρακτηρίζεται από συχνές επαναλήψεις ή και 

ηχολαλία. Συχνά κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις ή επαναλαμβάνουν πολλές φορές λέξεις ή 

φράσεις που έχουν ακούσει. Επιπλέον, αναφέρονται στον εαυτό τους στο τρίτο πρόσωπο (π.χ. 

αντί να πουν «Θέλω νερό», λένε «Ο Δημήτρης θέλει νερό») καθώς επίσης συχνά δεν 

απαντούν όταν κάποιος τους αποκαλεί με το όνομά τους. Ένα ακόμα σημαντικό 

χαρακτηριστικό είναι πως δεν αντιλαμβάνονται τις μεταφορές που μπορεί κάποιος να 

χρησιμοποιεί αλλά επεξεργάζονται τις λεκτικές πληροφορίες που δέχονται μόνο με την 

κυριολεκτική τους σημασία (Heward, 2011). Ακόμα, είναι πολύ δύσκολο για τα άτομα αυτά 

να ξεκινήσουν έναν διάλογο ή να ανοίξουν ένα θέμα συζήτησης αλλά και να το διατηρήσουν 

όπως επίσης είναι σχεδόν αδύνατον γι’ αυτούς να αντιληφθούν τη διαφορετική γνώμη που 

μπορεί να έχει το άτομο με το οποίο συνομιλούν. 

Εκτός από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λεκτική επικοινωνία, 

υπάρχουν και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στα άτομα στο φάσμα του 

αυτισμού σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνία.Όπως αναφέρει ο Nwokeafor (2009) τα 

άτομα αυτά δύσκολα μπορούν να μπουν στη θέση του συνομιλητή τους καθώς δεν 

αντιλαμβάνονται τι σημαίνουν οι εκφράσεις του προσώπου του συνομιλητή τους, ή ακόμη τι 

θέλει εκείνος να πει όταν αλλάζει ο τόνος της φωνής του. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που τα 

άτομα με ΔΑΦ δεν τα προσέχουν γιατί δεν μπορούν να τα κατανοήσουν. Ακόμη, είναι 

δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να κατανοήσουν την απόσταση που πρέπει να κρατούν από 
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τον συνομιλητή τους καθώς και να διατηρούν τον τόνο της φωνής τους σε λογικά επίπεδα. 

Για το λόγο αυτό συχνά τα άτομα αυτά γίνονται παρεξηγήσιμα, όταν οι συνομιλητές τους 

έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους συμπεριφορές που αφορούν την επικοινωνία (Ben-

Arieh, Miller, 2009). 

 

1.1.3.2. Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση. 

 

 Τα άτομα με ΔΑΦ συνήθως παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στον τομέα της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Τα ελλείμματα στον συγκεκριμένο τομέα εμφανίζονται από 

μικρή ηλικία, όταν τα παιδιά με αυτισμό αντιδρούν συχνά στο άγγιγμα ή δεν αναζητούν την 

αγκαλιά της μητέρας ή άλλων κοντινών τους ατόμων. Συχνά οι γονείς αναφέρουν πως είναι 

πολύ δύσκολο για εκείνους να εκδηλώσουν τα συναισθήματά τους στα παιδιά τους αφού δεν 

μπορούν να τα αγκαλιάσουν και εκείνα δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα 

των γονιών αλλά και των γύρω τους. Επιπλέον, οι γονείς είναι οι πρώτοι που παρατηρούν πως 

τα παιδιά τους δεν ψάχνουν να βρουν τρόπους ώστε να τραβήξουν την προσοχή των άλλων, ή 

να δείξουν ένα αντικείμενο που πιθανόν να τους κάνει εντύπωση, αντιθέτως παραμένουν 

σιωπηλά και αδιάφορα (Heward, 2011).Εκτός από την αδιαφορία που επιδεικνύουν τα άτομα 

με ΔΑΦ στους γύρω τους, πολλοί γονείς ή φροντιστές παρατηρούν πως εκείνα μπορεί να 

αναπτύσσονται κανονικά μέχρι μία συγκεκριμένη ηλικία και αργότερα να παλινδρομήσουν 

και να αρχίσουν όχι μόνο να απομονώνονται και να συνάπτουν στενούς δεσμούς με πρόσωπα 

του κοντινού περιβάλλοντός τους, αλλά να προσκολλώνται κυρίως σε αντικείμενα για 

μεγάλες χρονικές περιόδους και να μην δίνουν σημασία σε άλλα άτομα ή ερεθίσματα 

(Nwokeafor, 2009). 

 Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα της διαταραχής 

είναι οι περιορισμένες ή μη αποδεκτές εκφράσεις του προσώπου τους. Είναι πιθανό όταν κάτι 

τους αρέσει πολύ ή καθόλου να πάρουν μία έκφραση που δεν αρμόζει στην εκάστοτε 

κατάσταση, ή ακόμη και να μην αντιδράσουν καθόλου. Αυτό δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα όσον αφορά του κοινωνικούς δεσμούς που πιθανόν προσπαθούν να αναπτύξουν 

καθώς συχνά παρεξηγούνται ή κάνουν τους άλλους να νιώθουν άβολα ή και άσχημα. 

Επιπλέον, ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΑΦ είναι η έλλειψη 

κοινωνικής και συναισθηματικής αμοιβαιότητας και η έλλειψη ενσυναίσθησης. Είναι πολύ 

δύσκολο για τα άτομα αυτά να μπουν στη θέση των συνομιλητών τους, να κατανοήσουν τις 
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στάσεις και τις ιδέες τους, πόσο μάλλον να τις συμμεριστούν, καθώς και να αντιληφθούν τα 

συναισθήματα τους και να ανταποκριθούν με τον κατάλληλο τρόπο σε αυτά. Όσον αφορά 

προβλήματα που πιθανόν απασχολούν τα άτομα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να βρουν μία λύση 

ή να σχεδιάσουν τα βήματα προς τη λύση μίας κατάστασης ή ενός προβλήματος καθώς δεν 

διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές (Ben-Arieh&Miller, 2009). 

 Επιπλέον, παρατηρείται πως δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο φανταστικό παιχνίδι. Ενώ 

πολλά παιδιά σε μικρή ηλικία χρησιμοποιούν τα παιχνίδια τους και παριστάνουν κάτι άλλο, 

αυτό δεν παρατηρείται στα παιδιά με ΔΑΦ. Για παράδειγμα, ένα μικρό κορίτσι μπορεί να 

κρατάει την κούκλα του στην αγκαλιά του και να παριστάνει τη μαμά του, ή να παίρνει ένα 

κουτάλι και να παριστάνει πως το ταΐζει, ωστόσο τέτοια συμπεριφορά δεν παρατηρείται στα 

παιδιά στο φάσμα του αυτισμού (Ben-Arieh&Miller, 2009). 

 «Το παιχνίδι είναι ένας τρόπος έκφρασης κάθε φυσιολογικού παιδιού, μέσω του οποίου 

αυτό ερευνά τον κόσμο και ανακαλύπτει την πραγματικότητα, ενώ βαθμιαία οδηγείται στον 

συμβολισμό και δραστηριοποιεί τη φαντασία του» αναφέρει ο Κρουσταλάκης (2000, σ.229) σε 

αντίθεση με τα παιδιά με ΔΑΦ που δεν αξιοποιούν το παιχνίδι ώστε να ανακαλύψουν 

καινούρια πράγματα. Ακόμα, το παιδί με αυτισμό δε συνεργάζεται με τα υπόλοιπα παιδιά, 

δεν παίζει μαζί τους αλλά πλάι τους ή απομονωμένο. Επιπλέον,δε χρησιμοποιεί τα παιχνίδια 

του με τον συνηθισμένο τρόπο, αντιθέτως μπορεί απλά να τα κρατάει, να τα μετακινεί χωρίς 

λόγο ή να τα στροβιλίζει. 

 

1.1.3.3. Συμπεριφορικά χαρακτηριστικά και στερεοτυπίες 

 

 Τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν αρκετές διαφορές στη συμπεριφορά τους σε σχέση 

με τα υπόλοιπα άτομα της ίδιας ηλικίας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι πως τα άτομα που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού αποζητούν την απομόνωση και χαρακτηρίζονται ως 

μοναχικά άτομα. Επίσης έχουν εμμονή με διάφορα αντικείμενα και τη θέση τους, συχνά 

δηλαδή αναστατώνονται σε μεγάλο βαθμό όταν αλλάζει η θέση των προσωπικών τους 

αντικειμένων ή ακόμα και το ημερήσιο πρόγραμμά τους. Έχουν την ανάγκη να ακολουθούν 

ένα πολύ συγκεκριμένο και κυρίως σταθερό και αμετάβλητο πρόγραμμα ώστε να μπορούν να 

είναι λειτουργικά. Φαίνεται συχνά να έχον την ανάγκη να κάνουν το σωστό πράγμα και να 

μην αφήνουν περιθώρια λάθους (Ben- Arieh&Miller, 2009).  
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 Εκτός όμως από αυτά τα στοιχεία που συχνά χαρακτηρίζονται ως εμμονές, 

παρουσιάζουν και στερεότυπες συμπεριφορές. Πολλά άτομα κινούν τα χέρια τους πάνω κάτω 

ή κινούν πάνω κάτω διάφορα αντικείμενα. Επίσης, πολλά άτομα με αυτισμό κινούν το κεφάλι 

τους μπρος πίσω και συχνά υπάρχει κίνδυνος αυτοτραυματισμού, χωρίς όμως αυτό να τους 

αποτρέπει από το να συνεχίζουν να κάνουν αυτή την κίνηση. Ακόμα, είναι πολύ 

χαρακτηριστικό το περπάτημά τους καθώς είναι σύνηθες να περπατούν στις μύτες των 

ποδιών ή να σέρνουν τα πόδια τους και ακόμα κάνουν κάποιους μορφασμούς οι οποίοι είναι 

συνήθως ακούσιοι (Κρουσταλάκης, 2000). 

 Υπάρχουν όμως και συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές και 

μπορεί να είναι και επικίνδυνες για το ίδιο το άτομο. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες 

τα άτομα με ΔΑΦ αυτοτραυματίζονται χτυπώντας το κεφάλι τους με δύναμη, δαγκώνοντας 

τα χέρια τους ή τραβώντας με δύναμη τα μαλλιά τους. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν τα 

άτομα με αυτισμό δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, να κατανοήσουν τα 

λεγόμενα κάποιου ή ακόμα είναι πιθανή αντίδραση σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα που τους 

ενοχλεί όπως ένας δυνατός ήχος ή μία έντονη μυρωδιά. Έχει αναφερθεί πως η 

αυτοτραυματική συμπεριφορά μπορεί να είναι η άμυνα ενός παιδιού σε κάτι που το 

δυσαρεστεί έντονα (Κρουσταλάκης, 2000). 

 Τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού πολλές φορές, κυρίως όταν δεν είναι λειτουργικά 

και έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, μπορούν να εκδηλώσουν επιθετική συμπεριφορά όχι 

μόνο στον εαυτό τους αλλά και στους άλλους. Επειδή δυσκολεύονται να εκδηλώσουν τη 

δυσαρέσκειά τους για μία κατάσταση, ή ακόμα και για την αλλαγή της ρουτίνας που 

ακολουθούν, ξεσπούν με διάφορους τρόπους στους γύρω τους. Είναι ένας μηχανισμός που 

χρησιμοποιούν ώστε να προστατευθούν από καταστάσεις που θεωρούν άβολες και 

δυσάρεστες γι’ αυτούς (Heward, 2011). 

 Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που αναφέρουν οι Ben- Ariehκαι Millerείναι 

πως τα άτομα με ΔΑΦ πολλές φορές παρουσιάζουν σημαντικές εκπτώσεις στον τομέα της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς (Ben- Arieh&Miller, 2009). Παρουσιάζεται καθυστερημένη 

ανάπτυξη κάποιων δεξιοτήτων τις οποίες ένα τυπικό παιδί αποκτά βλέποντας τους γονείς του 

κυρίως και υιοθετώντας τις δικές τους συνήθειες. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση της 

τουαλέτας και το ντύσιμο. Συνήθως, ένα τυπικό παιδί βλέπει τη μαμά του να ντύνεται και 

προσπαθεί και το ίδιο να ντυθεί, στην αρχή με τη δική της βοήθεια και στη συνέχεια μόνο 

του. Ένα παιδί που με ΔΑΦ δεν υιοθετεί τέτοιου είδους συμπεριφορά με αποτέλεσμα να μην 
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αποκτά δεξιότητες τις οποίες ένα τυπικό παιδί της ίδιας ηλικίας να έχει αποκτήσει ίσως και 

αβίαστα. Τα άτομα με αυτισμό συχνά χρειάζεται να εκπαιδευτούν ώστε να καταφέρουν να 

αποκτήσουν δεξιότητες που αφορούν το ντύσιμο, τη χρήση της τουαλέτας και διάφορες άλλες 

δεξιότητες που τα καθιστούν ανεξάρτητα. 

 

1.1.3.4. Αισθητηριακά ερεθίσματα 

 Παρατηρείται συχνά πως τα άτομα αυτά συνήθως δεν έχουν τις ίδιες αντιδράσεις με 

τα τυπικά άτομα όσον αφορά τα διάφορα αισθητηριακά ερεθίσματα. Συχνά τα άτομα με ΔΑΦ 

δεν μπορούν να αγγίξουν διάφορα υφάσματα και προτιμούν να τρώνε συγκεκριμένες τροφές 

καθώς έχουν πρόβλημα με κάποιες υφές. Πολύ συχνά αντιδρούν έντονα σε κάποιες μυρωδιές 

που πιθανόν τα τυπικά άτομα να μην αντιλαμβάνονταν καν. Η ακοή τους πολλές φορές τους 

δημιουργεί διάφορα προβλήματα καθώς μπορούν να εντοπίζουν ήχους που να μην είναι τόσο 

έντονοι και αυτό να τους αποσπά την προσοχή ή ακόμη και να τους τρομάζει με αποτέλεσμα 

να αντιδρούν έντονα, ακόμα και με άσχημο τρόπο. Επίσης, παρατηρείται έντονη αντίδραση 

και σε ορισμένα οπτικά ερεθίσματα, όπως σε έντονα χρώματα, ή στον φωτισμό ενός χώρου 

(Heward, 2011). 

 Συχνά παρουσιάζουν δυσκολία στο συντονισμό ματιού-χεριού οπότε δυσκολεύονται 

και σε δραστηριότητες που απαιτούν τη δεξιότητα αυτή, όπως είναι η γραφή. Επιπλέον, 

παρατηρείται σε πολλά άτομα με ΔΑΦ να κάνουν διάφορες κινήσεις με τα χέρια και τα 

δάχτυλά τους ακριβώς μπροστά από τα μάτια τους, Αυτό πιθανόν συμβαίνει για να 

δημιουργήσουν κάποιου είδους διέγερση ή είναι μία στερεοτυπική κίνηση που μπορεί να 

ηρεμεί το άτομο (Ben-Arieh&Miller, 2009). Τέλος, τα άτομααυτά χαρακτηρίζονται ως 

υποαντιδραστικά ή υπεραντιδραστικά (Heward, 2011).  Είναι σύνηθες φαινόμενο πολλά 

άτομα που χαρακτηρίζονται ως υποαντιδραστικά να μην αισθάνονται πόνο με φυσιολογικό 

τρόπο, δηλαδή να χτυπήσουν πάνω σε ένα έπιπλο και να μην αντιδράσουν, ή να πιέζουν πάνω 

στο σώμα τους αντικείμενα με σκληρή ή μυτερή επιφάνεια ώστε να προκαλέσουν 

μεγαλύτερης έντασης διέγερση. Αντιθέτως, τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως 

υπεραντιδραστικά, αντιδρούν ακόμη και σε ένα απαλό χάδι, σε ανεπαίσθητους ήχους ακόμα 

και σε ήπιες μυρωδιές. Συχνά περπατούν στις μύτες των ποδιών γιατί μπορεί ακόμα και η 

επαφή όλης της επιφάνειας του ποδιού με το έδαφος να τους ενοχλεί. Βέβαια υπάρχει και η 

πιθανότητα ένα άτομο να παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε απτικά ερεθίσματα και πλήρη 

αδιαφορία σε οπτικά. 
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1.1.4. Η διάγνωση της ΔΑΦ 

 

Δεδομένου ότι τα αίτια της διαταραχής δεν είναι γνωστά, δεν υπάρχει κάποια ιατρική 

εξέταση ή κάποιο ιατρικό τεστ το οποίο να διαγιγνώσκει την αυτιστική διαταραχή (Heward, 

2011). Συνήθως οι γονείς όταν παρατηρούν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά που 

εμφανίζει το παιδί τους, όπως αυτά που έχουν προαναφερθεί (π.χ. έλλειψη βλεμματικής 

επαφής) απευθύνονται σε έναν παιδίατρο ή κάποιον αναπτυξιολόγο ώστε να τους ενημερώσει 

σχετικά με την εξέλιξη του παιδιού τους. Όπως αναφέρουν οι Συριοπούλου και Κασίμος 

(2013), η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην ψυχοκινητική εξέλιξη του ατόμου, παρόλα αυτά η 

αξιολόγηση της διαταραχής αφορά υποκειμενικά κλινικά χαρακτηριστικά. Η διάγνωσή της 

βασίζεται στην παρατήρηση της συμπεριφοράς του ατόμου σε διάφορους τομείς της 

ανάπτυξής του οι οποίοι αφορούν την κοινωνικότητα, την δημιουργία σχέσεων, την 

επικοινωνία, τα ενδιαφέροντα , το παιχνίδι, επομένως γίνεται αντιληπτό πως είναι πολύ 

δύσκολο η διάγνωση και η αξιολόγηση να γίνει στη βρεφική ηλικία (Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, 1999). 

 Η διάγνωση γίνεται πλέον με τα κριτήρια της ανανεωμένης έκδοσης του 

Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-V) της 

Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας (APA) σύμφωνα με το οποίο η αυτιστική διαταραχή, το 

σύνδρομο Asperger καιη παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή δεν θεωρούνται πλέον ως 

ξεχωριστές διαταραχές αλλά ομαδοποιούνται και παίρνουν μία διάγνωση (Yzeiraj, Hallas, 

&Torres, 2012). Η διάγνωση της διαταραχής με βάση τα κριτήρια του DSM-Vγίνεται μετά 

την ηλικία των δύο ετών καθώς λαμβάνεται υπόψη η κλινική εικόνα της διαταραχής γίνεται 

αντιληπτή από τα ελλείμματα που παρουσιάζει το παιδί στην κοινωνική αλληλεπίδραση, την 

επικοινωνία και στις κινητικές του δεξιότητες. Ωστόσο, αν και το DSM-V είναι το πιο 

αξιόπιστο εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της ΔΑΦ, δεν λαμβάνεται υπόψη η 

αιτία που τα άτομα που λαμβάνουν τη διάγνωση αυτή εμφανίζουν δυσκολίες σε διάφορους 

τομείς της ανάπτυξής τους. Όταν γίνονται αντιληπτά τα πρώτα σημάδια που μπορεί να 

υποδηλώνουν την ύπαρξη της διαταραχής, τα άτομα έρχονται σε επαφή με ομάδα ειδικών που 

αποτελείται από αναπτυξιολόγο, νευρολόγο, παιδίατρο αλλά και ψυχολόγο ώστε να υπάρχει 

μία ολοκληρωμένη εικόνα για την ανάπτυξη του παιδιού (Neik, Lee, Low, Chia&Chua, 

2014).  
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 Υπάρχει πληθώρα διαγνωστικών εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη 

διάγνωση της ΔΑΦ,όμως το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι πως μπορούν να χορηγηθούν μετά 

την ηλικία των δύο ετών. Ένα εργαλείο που χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 18-36 μηνών είναι 

το ModifiedChecklistforAutisminToddlers (M-CHAT) το οποίο είναι ουσιαστικά μία λίστα 

ελέγχου για την πρώιμη ανίχνευση της διαταραχής (Συριοπούλου &Κασίμος, 2013). 

ΟιRobins, Casagrande, Barton, Chen, Dumont-MathieuκαιFeinωστόσοχρησιμοποίησαν σε 

έρευνά τους την ανανεωμένη έκδοση του εργαλείου αυτού (M-CHATR/F) για ομάδα παιδιών 

ηλικίας 18-24 μηνών (2014). Το πρώτο μέρος της λίστας ελέγχου περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου οι οποίες απαντώνται από τους γονείς του παιδιού ενώ το δεύτερο μέρος της 

λίστας περιλαμβάνει 9 ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες απαντώνται από τον παιδίατρο 

που παρακολουθεί το παιδί.Η ανανεωμένη έκδοση της λίστας περιλαμβάνει άλλες 20 

ερωτήσεις κλειστού τύπου που απαντώνται και πάλι από τους γονείς του παιδιού και έχουνως 

στόχο να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την ανάπτυξη του παιδιού.  

Η λίστα αυτή είναι αρκετά αξιόπιστη και καθόλου χρονοβόρα και έχει σχεδιαστεί για την 

ανίχνευση πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών. Πρέπει να αναφερθεί πως αν το παιδί 

συγκεντρώσει βαθμολογία που δείχνει πως υπάρχει πιθανότητα αναπτυξιακής διαταραχής, 

αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως το παιδί έχει ΔΑΦ, αλλά ότι η ανάπτυξή του μπορεί να 

καθυστερεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο (Robins, Fein&Barton, 2009). 

 Υπάρχουν πολλά άλλα διαγνωστικά εργαλεία για την διαταραχή αυτή, όπως είναι το 

ChildhoodAutismRatingScale (CARS) το οποίο αναπτύχθηκε μέσω του προγράμματος 

TreatmentandEducationofAutisticandRelatedCommunicationHandicappedChildren 

(TEACCH) για παιδιά ηλικίας 0-12 ετών. Το συγκεκριμένο εργαλείο αφορά στην 

παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών και στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά που 

εμφανίζουν σχετικά με τη συμπεριφορά τους ομαδοποιούνται σε 15 διαφορετικές κατηγορίες 

και στη συνέχεια οι αποκλίνουσες συμπεριφορές αξιολογούνται βάσει μιας κλίμακας 7 

βαθμίδων. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως το εργαλείο αυτό είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο 

καθώς συγκεντρώνει πληροφορίες για το παιδί από διάφορους ειδικούς και από τους γονείς 

του, με αποτέλεσμα να γίνεται μία ενδελεχής και σφαιρική αξιολόγηση (Συριοπούλου 

&Κασίμος, 2013). 

 ΈναακόμαδιαγνωστικόεργαλείοείναιτοVinelandSocialMaturityScaleήVinelandAdapti

veBehaviorScaleτοοποίο αξιολογεί την προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών. Η 

κλίμακα αυτή εκτιμά περισσότερο τις δραστηριότητες που κάνει το άτομο στην 

καθημερινότητά του και όχι αυτές που πιθανόν να είναι ικανό να κάνει. Οι γονείς του ατόμου 
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ή ακόμα και οι φροντιστές του απαντούν σε ερωτήσεις για την προσαρμοστική του 

συμπεριφορά και περιγράφουν τις καθημερινές του δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες 

αυτές συγκρίνονται με αντίστοιχες που συνηθίζουν να κάνουν άτομα της ίδιας ηλικίας ώστε 

να αξιολογηθεί αρχικά σε ποιους τομείς υστερεί το άτομο. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες που 

παίρνει ο εξεταστής από τους γονείς ή τους φροντιστές του ατόμου συνδυάζονται με την 

σχολική του επίδοση, τη νοημοσύνη του και τη φυσική του υγεία ώστε να σχεδιαστεί ένα 

πρόγραμμα και να καλυφθούν ορισμένες ανάγκες που πιθανόν να έχει το παιδί είτε στο 

σχολείο, είτε στο σπίτι και το εμποδίζουν από το να επιδεικνύει μία τυπική συμπεριφορά. 

Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο για τους γονείς και ένα για τους δασκάλους του παιδιού. Το 

εργαλείο αυτό αφορά τέσσερις τομείς της ανάπτυξης του παιδιού που είναι η επικοινωνία, 

δεξιότητες της καθημερινής ζωής, η κοινωνικοποίηση και κινητικές δεξιότητες 

(http://www.come-over.to/FAS/VinelandTest.htm). 

 Όπως φαίνεται, υπάρχει πληθώρα διαγνωστικών εργαλείων για την ΔΑΦ, το 

μεγαλύτερο όμως μειονέκτημα αυτών είναι πως δεν εντοπίζουν τη διαταραχή αυτή καθ’ αυτή, 

αντιθέτως εντοπίζουν χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που προϊδεάζουν για την ύπαρξη 

της. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες γιαόλους τους τομείς 

ανάπτυξης του κάθε ατόμου ούτε χορηγούνται πάντα στα παιδιά από μικρή ηλικία. Τα 

μειονεκτήματα αυτά δυστυχώς υπάρχουν ακόμα καθώς δεν είναι γνωστή η φύση της 

αυτιστικής διαταραχής και η διάγνωση αυτής βασίζεται κυρίως σε αποκλίνουσες 

συμπεριφορές που πιθανόν να εμφανίσει το άτομο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

παιδιών που αναπτύσσονταν φυσιολογικά μέχρι και την ηλικία του ενός έτους και αργότερα 

άρχισαν να παλινδρομούν. Υπάρχουν μαρτυρίες γονέων οι οποίοι υποστηρίζουν πως ξαφνικά 

τα παιδιά τους γίνονταν ευαίσθητα στο άγγιγμα, άρχισαν να είναι πιο απόμακρα ακόμα και να 

δείχνουν να ξεχνούν δεξιότητες που θεωρητικά είχαν αυτοματοποιήσει (Heward, 2011, 

αναφορά σε Greenspan, 1992). Είναι επομένως πολύ δύσκολο να διαγνωστεί μία διαταραχή 

της οποίας τα αίτια είναι ακόμα άγνωστα και η κλινική εικόνα των ατόμων με τη διαταραχή 

αυτή διαφέρει σημαντικά. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη και εξέλιξη του 

ατόμου η έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη παρέμβαση, ώστε το άτομο με αυτιστική 

διαταραχή να καταφέρει να ενταχθεί στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και να γίνει 

ανεξάρτητο. 
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1.2. Η εκπαίδευση των ατόμων με ΔΑΦ 

 

1.2.1. Τα παιδιά με ΔΑΦ στο γενικό σχολείο 

 Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι γονείς φαίνεται πως επιλέγουν για το παιδί 

τους με αναπηρία να φοιτήσει στο γενικό σχολείο παρά σε κάποια δομή ειδικής αγωγής, 

καθώς υποστηρίζουν πως τα παιδιά τους λαμβάνουν περισσότερα ερεθίσματα και συχνά 

μιμούνται τις συμπεριφορές των παιδιών τυπικής ανάπτυξης της ίδιας ηλικίας και 

προσαρμόζονται πιο εύκολα στο κοινωνικό σύνολο. Είναι γεγονός πως η ένταξη των ατόμων 

με αναπηρία στο γενικό σχολείο έχει πολλά θετικά αποτελέσματα για πολλούς τομείς της 

ανάπτυξής τους. 

 Η ιδέα της «πλήρους ένταξης» («fullinclusion») σημαίνει πως οι μαθητές με αναπηρία 

μπορούν και πρέπει να εκπαιδευτούν στο γενικό σχολείο μαζί με τους συνομηλίκους τους 

τυπικής ανάπτυξης, με κάποιες επιπλέον παροχές και υπηρεσίες υποστήριξης των μαθητών 

αυτών χωρίς να τοποθετούνται σε δομές ειδικής αγωγής όπως σε ειδικά σχολεία. Τα παιδιά 

με αναπηρία δεν αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν απομονώνονται σε 

ειδικές τάξεις ή ομαδοποιούνται με βάση την αναπηρία τους για να εκπαιδευτούν. Η ένταξη 

των παιδιών με αναπηρία και κυρίως με αυτισμό στο γενικό σχολείο έχει πολλά θετικά 

αποτελέσματα όπως οι αυξημένες προσδοκίες από την πλευρά των εκπαιδευτικών για τα 

άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, τα άτομα με ΔΑΦ έχουν σαν πρότυπο τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους, επομένως μιμούνται τις δικές τους συμπεριφορές, 

μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα σε διάφορες καταστάσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

και τα ίδια τα παιδιά να έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση (Mesibov& Shea, 1996).   

 Σύμφωνα με τους Myles, Simpson, Ormsbee και Erickson (1993) τα παιδιά με 

αυτισμό που εκπαιδεύονται στο γενικό σχολείο παρουσιάζουν μειωμένη παρεκκλίνουσα 

συμπεριφορά συγκριτικά με άλλα της ίδιας ηλικίας τα οποία εκπαιδεύονται σε άλλες δομές 

(αναφορά σε Guralnick, 1981) και οι προσδοκίες αλλά και η αντίληψη των γονέων για τις 

δυνατότητες και την ανάπτυξη των παιδιών τους αυξάνονται σημαντικά (αναφορά σε 

Guralnick, 1990). Η εκπαίδευση λοιπόν των παιδιών με αναπηρία και ειδικότερα με ΔΑΦ σε 

γενικά σχολεία φαίνεται να δίνει ώθηση και στους γονείς αλλά και στα ίδια τα παιδιά να 

συνεχίσουν να προσπαθούν καθώς επίσης ανεβαίνει και το ποσοστό της αυτοεκτίμησής τους 

όταν βλέπουν πως υπάρχει σημαντική πρόοδος. 
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 Σε πιο πρόσφατες έρευνες αναφέρεται πως η ένταξη των παιδιών με ΔΑΦ στο γενικό 

σχολείο είναι θεμελιώδες δικαίωμά τους και κανένας δεν μπορεί να τους το στερήσει. Τα 

παιδιά με αυτισμό μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από τη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε μία γενική τάξη καθώς παρατηρείται πως αναπτύσσουν 

κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά και σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες μέσω της 

συνεργασίας τους με άτομα ίδιας ηλικίας τυπικής ανάπτυξης, ωστόσο, πρέπει να γίνουν 

διάφορες προσαρμογές στη διδασκαλία και όχι μόνο, ώστε οι μαθητές με ΔΑΦ να 

καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Τέτοιου είδους 

προσαρμογές αφορούν στη διδασκαλία με τη βοήθεια των συνομηλίκων, στην 

αυτοδιαχείριση του παιδιού και σε πολλές άλλες στρατηγικές (Harrower& Dunlap, 2001). 

 ΟιHart και Whalon (2008) σε έρευνα που διεξήγαγαν, χρησιμοποίησαν 20 

διαφορετικές στρατηγικές διδασκαλίας σε ομάδα παιδιών με τη διαταραχή αυτή στο γενικό 

σχολείο για την ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων. Πρέπει να σημειωθεί πως οι ίδιοι 

υποστήριξαν πως η πλειοψηφία των στρατηγικών αυτών, κάποιες εκ των οποίων ήταν η 

αυτοδιαχείριση και η λειτουργική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, βοήθησαν 

όχι μόνο τα παιδιά με αυτισμό αλλά και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Φάνηκε πως με τη 

χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών και προσαρμογών, οι μαθητές με αυτισμό βελτίωσαν 

αρκετά τις γλωσσικές τους δεξιότητες.  

 Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ατόμων με ΔΑΦκαι με άλλες αναπηρίες που 

παρακολουθούν το γενικό σχολείο έχει αυξηθεί σημαντικά. Υπάρχουν γι’ αυτό πολλά 

ερωτηματικά σχετικά με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών όπως επίσης και για το 

περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται και εκπαιδεύονται τα παιδιά αυτά. Είναι σημαντικό οι 

εκπαιδευτικοί να έχουν την ικανότητα αλλά και τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορούν να 

εκπαιδεύσουν τα άτομα με αναπηρία παράλληλα με τους συνομηλίκους τους τυπικής 

ανάπτυξης χωρίς να περιθωριοποιούν και να αποκλείουν κανέναν από την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αυτό πιθανόν να είναι ένας παράγοντας που προκαλεί ιδιαίτερο άγχος στους 

εκπαιδευτικούς (Loiacono&Valenti, 2010, όπως αναφέρεται στοGoodman&Williams, 2007). 

 Πολύ συχνά τα παιδιά με ΔΑΦ, λόγω της προσκόλλησης τους σε συγκεκριμένα 

πράγματα αφαιρούνται και κάποιες φορές είναι δύσκολο και αρκετά χρονοβόρο να στρέψουν 

την προσοχή τους αλλού, ιδιαίτερα την ώρα του μαθήματος. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί πως 

πολλά παιδιά παρουσιάζουν παρεκκλίνουσα συμπεριφορά μέσα στην τάξη, μπορεί δηλαδή να 

φωνάζουν, να αρχίσουν να κλαίνε και γενικότερα να εμφανίζουν συμπεριφορές οι οποίες 
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εκτός του ότι χρειάζονται ειδικούς χειρισμούς από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, πιθανόν να 

αποσπούν και την προσοχή των υπόλοιπων παιδιών κάτι που είναι πολύ αρνητικό όσον 

αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία (Loiacono&Valenti, 2004).Για να μπορούν οι 

εκπαιδευτικοί να χειρίζονται τέτοιες καταστάσεις αλλά και για να έχουν μία γενικότερη 

εικόνα των παιδιών είναι απαραίτητο να αναπτύξουν μία στενή σχέση με τους γονείς των 

παιδιών με ΔΑΦ και να συνεργάζονται μαζί τους ώστε να μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 

από αυτούς και να χειρίζονται καλύτερα τα παιδιά. Έτσι θα μπορούν να καλύπτουν τις 

ανάγκες των μαθητών τους και θα εφαρμόζουν τεχνικές διδασκαλίας που ανταποκρίνονται σε 

αυτές (Loiacono&Valenti, 2010). 

 Επειδή οι απαιτήσεις για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στο γενικό σχολείο 

είναι μεγάλες, όσο και οι ανάγκες των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να γίνονται ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικοί μεταξύ τους καθώς προσπαθούν να λάβουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

κατάρτιση σχετικά με τον τομέα της ειδικής αγωγής ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 

ανάγκες των παιδιών με αναπηρία αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να εκπαιδεύσουν και τα 

παιδιά χωρίς αναπηρία στον ίδιο βαθμό και το ίδιο κατάλληλα (Loiacono & Valenti, 2010). 

 Παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότερα παιδιά με αναπηρία εκπαιδεύονται στο 

γενικό σχολείο, δεν σημαίνει πως η εκπαίδευσή τους και η ένταξη τους σε αυτό είναι πάντα 

επιτυχής. Σύμφωνα με τους Eldar, TalmorκαιWolf-Zukerman (2010) υπάρχουν αρκετοί 

παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχημένη ή αποτυχημένη ένταξη και εκπαίδευση των 

παιδιών με αυτισμό στο γενικό σχολείο. Για να είναι επιτυχής η ένταξη των παιδιών με 

αυτισμό στο γενικό σχολείο θα πρέπει το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το παιδί να είναι 

κατάλληλο, δηλαδή να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και 

τεχνικές. Βέβαια καθοριστικό ρόλο παίζει και η συμπεριφορά και η ανάπτυξη του ίδιου του 

μαθητή όπως οι κοινωνικές και οι γνωστικές του δεξιότητες, η συμπεριφορά του και 

γενικότερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.  

 Επειδή είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ομαδοποιηθούν τα παιδιά με ΔΑΦ σύμφωνα με τις 

δυσκολίες που παρουσιάζουν είναι σημαντικό για την εκπαίδευσή τους να ακολουθούν ένα 

εξατομικευμένο πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε 

παιδιού. Ωστόσο, το σημαντικότερο για την ομαλή εξέλιξη του παιδιού είναι η πρώιμη 

παρέμβαση έτσι ώστε να μπορέσει να κατακτήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις δεξιότητες 

που κατακτούν οι τυπικά αναπτυσσόμενοι συνομήλικοί του και να είναι λειτουργικό στην 

καθημερινή του ζωή. 
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1.2.2. Αξιολόγηση καιπρώιμη παρέμβαση 

 Είναι ευρέως αποδεκτό πως η έγκαιρη διάγνωση της ΔΑΦ και η πρώιμη παρέμβαση 

αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στα πρώτα 

χρόνια της ζωής του ατόμου. Επιπλέον, με την έγκαιρη διάγνωση της διαταραχής και την 

πρώιμη παρέμβαση, είναι δυνατόν να αποφευχθεί η κλιμάκωση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς που πιθανόν να εμφανίσει το άτομο με ΔΑΦ αργότερα στη ζωή του (Wall, 

2007, όπως αναφέρεται στο Howlin, 2004).Οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν πως η 

πρώιμη παρέμβαση αφορά κυρίως τη συμπεριφορά του ατόμου, καθώς αν μειωθεί η 

παρεκκλίνουσα συμπεριφορά που μπορεί να παρουσιάσει ένα παιδί, στη συνέχεια μπορεί να 

υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη στους τομείς της επικοινωνίας, της γλώσσας και των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά με ΔΑΦ να καταφέρνουν να εντάσσονται 

στο γενικό σχολείο, να εκπαιδεύονται μαζί με τους συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης 

και να μπορούν να τα καταφέρνουν εξίσου καλά (Heward, 2011). 

 Πριν γίνει αναφορά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των προγραμμάτων 

παρέμβασης, πρέπει να γίνει σαφές πως ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει την εξατομικευμένη 

αξιολόγηση του παιδιού ώστε να εντοπίσει τις δυσκολίες του αλλά και τα ενδιαφέροντά του 

στα οποία θα βασιστεί για να καταφέρει να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα κατάλληλο για εκείνο 

(Παντελιάδου& Αργυρόπουλος, 2011).Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός 

είναι η συστηματική παρατήρηση του παιδιού η οποία γίνεται συνήθως είτε μέσα στην τάξη, 

είτε στο διάλειμμα, μπορεί να είναι ατομική ή να  γίνεται σε ομάδα παιδιών και ονομάζεται 

καθ’ ομάδες παρατήρηση (Κογκούλης, 2011). Η παρατήρηση του μαθητή πρέπει να γίνεται 

σε διάφορα περιβάλλοντα και κατά τη διάρκεια διαφορετικών δραστηριοτήτων κατά τις 

οποίες το παιδί παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά από τους συνομηλίκους του. 

Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να συγκεντρώσει πληθώρα 

πληροφοριών για το παιδί (Ben-Arieh, &Miller, 2009). Ο σκοπός της συστηματικής 

παρατήρησης είναι να καταγραφούν οι συμπεριφορές που εκδηλώνονται αλλά και ο τρόπος 

με τον οποίο γίνεται αυτό, ώστε να καθοριστεί το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο 

μαθητής. 

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές συστηματικής 

παρατήρησης για να λάβει τις πληροφορίες που του είναι απαραίτητες. Είναι πιθανόν να 

εμπλακεί ενεργά σε μία δραστηριότητα με την οποία ασχολείται το παιδί δίνοντάς του 
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οδηγίες για το πώς θα την διεκπεραιώσειή απλά να λειτουργεί ως εξωτερικός παρατηρητής 

και να μην συμμετέχει καθόλου στην δραστηριότητα του παιδιού. Μία ακόμα τεχνική που 

μπορεί να ακολουθηθεί είναι αυτή του δειγματοληπτικού χρόνου. Ο εκπαιδευτικός 

καταγράφει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει για το παιδί σε συγκεκριμένη δραστηριότητα 

και σε συγκεκριμένο χρόνο. Τέλος, μπορεί να γίνει τυχαία καταγραφή της συμπεριφοράς του 

μαθητή σε ελεύθερες δραστηριότητες που ο ίδιος ακολουθεί (Συριοπούλου & Κασίμος, 

2013). 

 Αφού ολοκληρωθεί η παρατήρηση του παιδιού από τον εκπαιδευτικό, ακολουθεί η 

λειτουργική αξιολόγησή του, από την οποία αναδύονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο 

μαθητής αλλά και οι δεξιότητες που ήδη κατέχει καθώς και αυτές που μπορεί να κατακτήσει 

με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Με αυτό τον τρόπο σχεδιάζονται οι στόχοι του 

προγράμματος παρέμβασης (Παντελιάδου& Αργυρόπουλος, 2011).  

 Σύμφωναμε τους Frey, Small, Feil, Seeley, WalkerκαιForness (2015) συχνά τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ δεν λαμβάνουν έγκαιρα διάγνωση, ωστόσο παρουσιάζουν 

προβλήματα συμπεριφοράς τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάποιου είδους 

παρέμβαση. Υπάρχει πληθώρα συγκεκριμένων παρεμβάσεων όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, 

που έχουν σχεδιαστεί για να αποφευχθεί η αποδιοργανωτική συμπεριφορά των παιδιών, να 

αυξηθεί η σχολική τους απόδοση και επιτυχία καθώς και η κοινωνική τους αλληλεπίδραση. 

Οι τεχνικές που ακολουθούνται είναι πολλές όπως η εξατομικευμένη διδασκαλία, η 

ολοκληρωμένη συμπεριφοριστική προσέγγιση καθώς και η αυτοδιαχείριση, ωστόσο 

αναφέρεται πως είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή της οικογένειας στα προγράμματα 

πρώιμης παρέμβασης, η έγκαιρη παροχή υπηρεσιών, οι προσεγγίσεις βάσει τεκμηριωμένων 

ερευνητικών δεδομένων και η προγραμματισμένη και συστηματική παρέμβαση. 

Οι παραπάνω ερευνητές διεξήγαγαν έρευνα στην οποία συμμετείχαν 34 παιδιά 

προσχολικής ηλικίας που ανήκαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση ΔΑΦ, χωρίς 

να έχουν λάβει ακόμα διάγνωση. Τα παιδιά αυτά παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης στο οποίο χρησιμοποιήθηκε πληθώρα τεχνικών διδασκαλίας και τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά βελτιώθηκαν σημαντικά σε διάφορους τομείς της 

ανάπτυξής τους. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα παιδιά που 

συμμετείχαν, έδειξαν μεγαλύτερη πρόοδο όταν υπήρχε συστηματική συνεργασία μεταξύ 

γονέα και εκπαιδευτή (Freyetal., 2015). 



31 
 

Έχει αποδειχθεί πως οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

πρόοδο των παιδιών τους ιδιαίτερα όταν και οι ίδιοι συμμετέχουν σε προγράμματα 

παρέμβασης. Ωστόσο, επειδή υπάρχει μεγάλη ετερογένεια όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 

και τις ανάγκες των παιδιών, πρέπει το εκάστοτε πρόγραμμα παρέμβασης να αξιολογείται 

κατάλληλα και να σχεδιάζεται με τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες αυτές. Για το λόγο 

αυτό, το κάθε πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές τεχνικές και στρατηγικές 

χωρίς απαραίτητα να μπορούν να καλυφθούν όλες οι πτυχές και οι τομείς που χρήζουν 

παρέμβασης όσον αφορά την ανάπτυξη των παιδιών αυτών. Επιπλέον, είναι απαραίτητο η 

πρώιμη παρέμβαση να μην αφορά μόνο την εκπαίδευση, αλλά και την υγεία και την 

κοινωνική ένταξη των ατόμων (Green, 2012). 

 Ο Green (2012)υποστηρίζει πως ενώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για 

τη δημιουργία ενός προγράμματος παρέμβασης, η ετερογένεια της διαταραχής εμποδίζει τη 

δημιουργία ενός κοινού προγράμματος, βασισμένου σε προκαθορισμένες βασικές αρχές με 

σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι που τρομάζεικαι αγχώνει τους γονείς, παρά το 

γεγονός πως συχνά και εκείνοι συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα παρέμβασης. Το άγχος 

των γονέων όμως μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας για την πρόοδο των παιδιών 

τους. Οι Osborne, McHugh, Saundersκαι Reed (2008)διεξήγαγαν έρευνα σκοπός της οποίας 

ήταν να διερευνηθεί πόσο συμβάλει στην ανάπτυξη των παιδιών η πρώιμη παρέμβαση, αλλά 

και κατά πόσο το στρες των γονέων επηρεάζει την πρόοδό τους. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 

65 παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ, τα οποία χωρίστηκαν σε 4 ομάδες ανάλογα με το πόσος χρόνος 

χρειάστηκε για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα που είχε σχεδιαστεί αλλά και με βάση το 

ποσοστό άγχους που σημείωσαν οι γονείς τους. Τα αποτελέσματα της έρευναςέδειξαν πως 

όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή σημείωσαν πρόοδο στις γνωστικές τους δεξιότητες 

αλλά και σε επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς καθώς επίσης και η διάρκεια του 

προγράμματος φαίνεται πως είχε άμεση σχέση με την πρόοδο των παιδιών που συμμετείχαν. 

Το σημαντικότερο εύρημα όμως ήταν πως τα υψηλά επίπεδα άγχους των γονέων 

αντιστάθμισαν την αποτελεσματικότητα της πρώιμης διδακτικής παρέμβασης.  

 Η εντατική συμπεριφορική πρώιμη παρέμβαση είναι η πιο διαδεδομένη προσέγγιση 

για τον σχεδιασμό διδακτικών προγραμμάτων και φαίνεται πως έχει βοηθήσει πολλά παιδιά 

με ΔΑΦ στους τομείς της γλώσσας, της επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων. Το 

1987, ο κλινικός ψυχολόγος OleIvarLovaasδημοσίευσε τα αποτελέσματα μίας έρευνας στην 

οποία συμμετείχαν 19 παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ τα οποία παρακολουθούσαν ένα 

πρόγραμμα πρώιμης συμπεριφορικής παρέμβασης για 40 ώρες την εβδομάδα για 2 χρόνια. 
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Τα παιδιά ήταν ενταγμένα σε μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούσαν και συνομήλικοί τους 

τυπικής ανάπτυξης. Εκτός από τα παιδιάαυτά, λάμβαναν συμβουλευτική υποστήριξη και οι 

γονείς τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα παιδιά με τη διαταραχή 

αλληλεπιδρούσαν με τους συνομηλίκους τους με αποτέλεσμα να μειωθεί η μη αποδεκτή 

συμπεριφορά τους και μάλιστα σημειώθηκε πρόοδος και στη σχολική τους επίδοση (Heward, 

2011). Σε πρόσφατη έρευνά του ο Green (2012)σχεδίασε και εφάρμοσε ένα πρόγραμμα 

πρώιμης συμπεριφορικής παρέμβασης για ομάδα παιδιών με ΔΑΦ και παρατήρησε και ο 

ίδιος πως τα παιδιά έδειξαν μεγάλη πρόοδο σε συμπεριφορικό επίπεδο όπως και σε γνωστικό. 

 Το κοινό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων παρέμβασης για παιδιά με ΔΑΦ είναι 

πως επικεντρώνονται στην αλλαγή της προβληματικής συμπεριφοράς που πιθανόν να 

επιδεικνύει ο μαθητής. Η λειτουργική ανάλυση της συμπεριφοράς του παιδιού είναι η 

διαδικασία που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ώστε να καταφέρει να συλλέξει πληροφορίες για 

τον μαθητή και να σχεδιάσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα παρέμβασης γι’ αυτόν 

(Κολιάδης, 2010, όπως αναφέρεται στοO’ Neilet al., 1997). Με τη μέθοδο αυτή εντοπίζεται ο 

χρόνος αλλά και το περιβάλλον όπου παρουσιάζεται η προβληματική συμπεριφορά, τα 

γεγονότα που την πυροδότησαν αλλά και οι συνέπειες αυτής. Με την καταγραφή των 

γεγονότων που προηγήθηκαν αλλά και των συνεπειών που ακολούθησαν, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί με την κατάλληλη παρέμβαση να αλλάξει αυτούς τους παράγοντες και με την πάροδο 

του χρόνου να εξαλείψει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά του παιδιού. Εκτός από το χώρο, το 

χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο μαθητής, είναι απαραίτητο ο 

εκπαιδευτικός να αναλύσει και τη δική του συμπεριφορά απέναντι στον μαθητή, αφού είναι 

πιθανό ο ίδιος να έχει λάθος στάση και αντιμετώπιση προς τον μαθητή και εκείνος να 

αντιδρά. Όσον αφορά τις συνέπειες που μπορεί να προκληθούν, είναι σημαντική η αντίδραση 

του εκπαιδευτικού καθώς πρέπει να γίνει ο κατάλληλος χειρισμός αυτών σε σχέση με τον ίδιο 

τον μαθητή αλλά και με το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται (Κολιάδης, 2010). 

 Για την λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς έχουν προταθεί από το Υπουργείο 

Παιδείας των ΗΠΑ πέντε βασικά βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός 

για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών. Το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός της 

προβληματικής συμπεριφοράς και το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται. Στη συνέχεια, με τη 

βοήθεια τεχνικών, όπως η συστηματική παρατήρηση,  και εργαλείων ο εκπαιδευτής 

συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που πυροδότησαν την ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά και ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής. Το επόμενο βήμα αφορά στη διατύπωση 

υποθέσεων για το λόγο που προκλήθηκε η συμπεριφορά αυτή και τι προσπαθεί να πετύχει ο 
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μαθητής με αυτή. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης με το οποίο προσπαθεί να αντικαταστήσει την ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά που εκδηλώνει ο μαθητής με μία κατάλληλη η οποία όμως καλύπτει τις ίδιες 

ανάγκες του παιδιού. Πρέπει να σημειωθεί πως στο στάδιο αυτό, ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

παροτρύνει το παιδί να υιοθετήσει την επιθυμητή συμπεριφορά που έχει προταθεί, 

προσαρμόζοντας το περιβάλλον και δίνοντας κίνητρο στο παιδί για να το κάνει. Αφού 

ολοκληρωθούν τα τέσσερα αυτά στάδια, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την παρέμβαση που έχει 

εφαρμόσει. Αν προκύψει από την αξιολόγηση πως δεν υπάρχει πρόοδος, θα πρέπει να προβεί 

σε τροποποίηση ή εκ νέου σχεδιασμό του προγράμματος (Κολιάδης, 2010). 

 Ο Αγαλιώτης (2011,όπως αναφέρεται στο  Sterling-Tuner, Robinson, & Wilczynski, 

2001)  προτείνει μόνο τρία στάδια για τη λειτουργική ανάλυση της συμπεριφοράς. Το πρώτο 

στάδιο, το οποίο ονομάζει περιγραφικό, είναι αυτό στο οποίο γίνεται η συλλογή των 

πληροφοριών και η καταγραφή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και των γεγονότων που 

προηγήθηκαν και ακολούθησαν. Αναφέρεται πως για τη συλλογή των πληροφοριών 

χρησιμοποιούνται άμεσες και έμμεσες διαδικασίες. Άμεση διαδικασία χαρακτηρίζεται κάθε 

τεχνική παρατήρησης του ατόμου, ενώ έμμεσες είναι οι διαδικασίες κατά τις οποίες δεν 

συμμετέχει ο μαθητής αλλά οι πληροφορίες λαμβάνονται από τους εκπαιδευτικούς που 

παρακολουθούν το παιδί ή από μελέτη κάποιων αρχείων όπως είναι το ιατρικό του ιστορικό 

(). Το επόμενο στάδιο είναι το ερμηνευτικό κατά το οποίο γίνεται η ερμηνεία των δεδομένων 

και των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στο προηγούμενο στάδιο, ο σχεδιασμός του 

προγράμματος και διατυπώνονται υποθέσεις για τη λειτουργία της συμπεριφοράς. Τέλος, στο 

επαληθευτικό στάδιο, ελέγχεται η εγκυρότητα των υποθέσεων που διατυπώθηκαν στο 

προηγούμενο στάδιο (Αγαλιώτης, 2011). 

 Παρά το γεγονός πως το κοινό σημείο των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για 

παιδιά με ΔΑΦ είναι η αντικατάσταση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς με μία επιθυμητή, 

ωστόσο δίνεται μεγάλη βαρύτητα και σε άλλους τομείς ανάπτυξης των παιδιών όπως είναι η 

γλώσσα και η επικοινωνία.Υπάρχουν πολλά προγράμματα παρέμβασης τα οποία παρέχουν 

ευκαιρίες στο παιδί προσχολική ηλικίας κυρίως ηλικίας να αναπτύξει το λόγο του ή να 

προσπαθήσει να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας, όπως να 

δείξει με το χέρι του ή να χρησιμοποιήσει καρτέλες που να απεικονίζουν αυτό που το παιδί 

θέλει. Επιπλέον, πολλά προγράμματα αφορούν την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

μεταξύ των παιδιών με ΔΑΦ καθώς είναι ένας τομέας τον οποίο τα άτομα αυτά 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία (Corsello, 2005). 
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 Είναι φανερό πως υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις και διαφορετικές στρατηγικές για τη 

δημιουργία προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης που προκύπτουν από την ετερογένεια της  

διαταραχής. Ωστόσο, η εκπαίδευση των ατόμων με ΔΑΦ δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό ή 

τους γονείς του παιδιού, αλλά όλους τους ειδικούς που το παρακολουθούν. Είναι πολύ 

σημαντικό το διδακτικό πρόγραμμα του παιδιού να είναι σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες 

και τις δυνατότητές του και να εφαρμόζεται σε ένα δομημένο πλαίσιο ώστε το παιδί να 

μπορεί να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό που πρέπει να γίνεται πάντα από τον 

εκπαιδευτικό είναι η αξιολόγηση του μαθητή και ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος προσαρμοσμένο πλήρως στις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες 

του μαθητή. 

 

1.2.3. Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Λόγω της ετερογένειας των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα άτομα με ΔΑΦ 

είναι αδύνατον να δημιουργηθεί ένα αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο να 

διδάσκεται σε κάθε μαθητή με ΔΑΦ. Όταν ο μαθητής φοιτά σε ένα γενικό σχολείο και μπορεί 

να παρακολουθήσει τα μαθήματα της γενικής τάξης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει 

διάφορες μικρές προσαρμογές σε αυτό ώστε να γίνεται αντιληπτό και κατανοητό από τον 

μαθητή. Ωστόσο, οι λιγότερο λειτουργικοί μαθητές με ΔΑΦ που παρουσιάζουν μεγαλύτερες 

δυσκολίες σε γνωστικό επίπεδο, θα πρέπει να έχουν ένα πλήρως προσαρμοσμένο και 

εξατομικευμένο πρόγραμμα που να καλύπτει τις ανάγκες τους. 

 Όπως αναφέρουν οι Iovannone, Dunlap, Huber και Kincaid (2003) οι αποφάσεις για 

το τι πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής με ΔΑΦ δεν πρέπει να λαμβάνονται μόνο με βάση τη 

διάγνωση του μαθητή αλλά κυρίως με βάση το μαθησιακό του προφίλ. Κάποιοι μαθητές με 

ΔΑΦ μπορεί να έχουν και νοητική αναπηρία, επομένως είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να 

ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα και να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε γνωστικό 

επίπεδο. Επιπλέον, κάποιοι μαθητές που μπορεί να είναι πιο λειτουργικοί και να τα 

καταφέρνουν καλά στον γνωστικό τομέα, παρουσιάζουν ελλείμματα στις κοινωνικές τους 

δεξιότητες. Ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να σχεδιάσει ένα εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον κάθε μαθητή με ΔΑΦ και να επικεντρωθεί στη διδασκαλία 

και των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς αποτελούν μεγάλο κομμάτι του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών για μαθητές με ΔΑΦ (Μαυροπούλου, 2003). 
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 Για την ανάλυση του μαθησιακού προφίλ του κάθε μαθητή πρέπει να γίνει 

αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό και εκείνος να λάβει υπόψη του τις πληροφορίες που έχει 

συγκεντρώσει μέσα από τη διαδικασία της παρατήρησης σχετικά με τη συμπεριφορά του 

μαθητή, τον χώρο στον οποίο διδάσκεται, το γνωστικό και γλωσσικό του επίπεδο καθώς και 

την αλληλεπίδραση που έχει με τους υπόλοιπους συμμαθητές του (Iovannone, Dunlap, Huber 

& Kincaid, 2003). Για να γίνει σωστά η αξιολόγηση του μαθητή ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

επισημάνει όχι μόνο τα ελλείμματα που παρουσιάζει ο μαθητής αλλά και τις δυνατότητες του 

ώστε να ξεκινήσει το σχεδιασμό του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ποιες πρέπει να είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις για κάθε 

γνωστικό αντικείμενο που θέλει να διδάξει και αν τις κατέχει ο μαθητής του. Επιπλέον, το 

πρόγραμμα που πρέπει να σχεδιάσει δεν βασίζεται σε όσα ο μαθητής δεν γνωρίζει, αλλά σε 

αυτά που έχει διδαχθεί ώστε από τη μία πλευρά ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει στέρεες 

βάσεις για να χτίσει τη νέα γνώση, και από την άλλη πλευρά ο μαθητής με ΔΑΦ να ξεκινήσει 

από κάτι γνωστό ώστε να τονωθεί η αυτοεκτίμησή του και να ανταπεξέλθει καλύτερα στη 

μαθησιακή διαδικασία. 

 Μετά την αξιολόγηση του μαθητή, ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει το εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θέτοντας μακροπρόθεσμους και επιμέρους βραχυπρόθεσμους 

στόχους οι οποίοι πρέπει να είναι σαφής και απόλυτα κατανοητοί από τον μαθητή. Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να αποφασίσει ποιες στρατηγικές θα ακολουθήσει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, ποιες θα είναι οι δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακεί ο μαθητής καθώς και το 

εκπαιδευτικό υλικό που θα ακολουθήσει. Αφού τεθεί σε εφαρμογή το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αξιολογήσει τη λειτουργικότητα της διδασκαλίας και 

του εξατομικευμένου προγράμματος καθώς και τη λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος. Επιπλέον, πρέπει να είναι σαφές πως το γνωστικό αντικείμενο που 

διδάσκεται είναι απόλυτα σαφές και αντιληπτό από τον μαθητή. Πρέπει επίσης η νέα γνώση 

να έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα του μαθητή με ΔΑΦ και να βασίζεται στα 

ενδιαφέροντά του. Το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται ο μαθητής πρέπει να του είναι 

απαραίτητο και να τον καθιστά λειτουργικό στην καθημερινότητά του και κατά συνέπεια 

στην υπόλοιπη ζωή του (Heward, 2011). 

Είναι πολύ αποτελεσματικό αλλά όχι πάντα εφικτό, οι δραστηριότητες στις οποίες 

καλείται να ανταπεξέλθει ο μαθητής, να γίνονται στο κατάλληλο πλαίσιο. Αν για παράδειγμα 

ο μαθητής εκπαιδεύεται στον τομέα των κοινωνικών δραστηριοτήτων και μάλιστα στο 

στρώσιμο τραπεζιού, είναι προτιμότερο η διδασκαλία να γίνεται στον χώρο της κουζίνας ή 
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της τραπεζαρίας. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει τέτοιος χώρος σε ένα σχολείο 

και κυρίως γενικό. Για το λόγο αυτό, ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαμορφώσει ένα χώρο ο 

οποίος να θυμίζει την τραπεζαρία για να γίνει πιο αποτελεσματικά η διδασκαλία. Επιπλέον, οι 

ίδιες δραστηριότητες πρέπει να γίνονται σε διαφορετικά πλαίσια (σχολείο, σπίτι, κ.α.) έτσι 

ώστε ο μαθητής με ΔΑΦ να καταφέρει να εμπεδώσει, να διατηρήσει και να γενικεύσει τις 

εκάστοτε δεξιότητες που έχει διδαχθεί (ΥΠΕΠΘ-ΑΠΣ, 2003). 

 Αν προκύψει από τη διαδικασία της αξιολόγησης πως κάτι από τα παραπάνω δεν είναι 

λειτουργικά για τον μαθητή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να προβεί σε τροποποιήσεις ή σε εκ νέου 

σχεδιασμό της στοχοθεσίας του εξατομικευμένου προγράμματος. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί πως ο εκπαιδευτικός εκτός από το εξατομικευμένο πρόγραμμα υποχρεούται να 

αξιολογήσει και τον ίδιο του τον εαυτό για να διορθώσει τυχόν λάθη που έκανε στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ή να επιλέξει διαφορετικές στρατηγικές διδασκαλίας και 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευτικός 

καλείται να αξιολογήσει και να καταγράψει την επιτυχία ή μη του εξατομικευμένου 

προγράμματος καθώς και αν ο μαθητής έχει κατακτήσει τις νέες δεξιότητες και μπορεί μα τις 

εφαρμόσει και σε διαφορετικά πλαίσια εκτός αυτού που έγινε η διδασκαλία (Αγαλιώτης, 

2011). 

 

 

1.2.4. Διδακτικές προσεγγίσεις 

 

1.2.4.1. Δομημένη διδασκαλία 

 Τα άτομα με ΔΑΦ λειτουργούν πιο εύκολα όταν βρίσκονται σε ένα δομημένο πλαίσιο 

και ακολουθούν ένα συγκεκριμένο και αμετάβλητο πρόγραμμα. Αισθάνονται πιο ασφαλή 

όταν όλα γύρω τους είναι προσχεδιασμένα και πλήρως οργανωμένα. Για το λόγο αυτό τα 

παιδιά με ΔΑΦ έχουν ανάγκη να εκπαιδεύονται σε ένα αυστηρά δομημένο περιβάλλον και να 

ακολουθούν σαφείς οδηγίες ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Συριοπούλου & Κασίμος, 2013). 

 Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (1999) η 

δομημένη διδασκαλία είναι καταλληλότερη για την εκπαίδευση των ατόμων με ΔΑΦ καθώς 

τα βοηθά να αποκωδικοποιήσουν τον χώρο γύρω τους και να αισθανθούν άνετα μέσα σε 
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αυτόν, αφού είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτά να ανταπεξέλθουν σε ένα χαοτικό πλαίσιο 

λαμβάνοντας πληθώρα ερεθισμάτων. Η δομημένη διδασκαλία βοηθά τα παιδιά αυτά να 

απαλλαγούν από το άγχος που τους προκαλεί η πληθώρα των ερεθισμάτων και των 

πληροφοριών που δέχονται και να συγκεντρώνονται στις βασικές πληροφορίες μια 

δραστηριότητας με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η απόδοσή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Επιπλέον, επειδή ο χώρος στον οποίο εκπαιδεύονται είναι οργανωμένος και 

δομημένος με κατάλληλο τρόπο και δίνονται οπτικές συνήθως πληροφορίες για την κάθε 

δραστηριότητα, ο μαθητής δεν περιμένει από τον εκπαιδευτικό να πάρει την εντολή για να 

ξεκινήσει αλλά έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα μέσα στο χώρο του. Απόρροια 

όλων αυτών είναι η αποφυγή ανεπιθύμητων συμπεριφορών από τον μαθητή καθώς 

αισθάνεται ασφαλής και ανεξάρτητος μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο (Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, 1999). 

 Στη δομημένη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός καλείται να ακολουθήσει τέσσερα βασικά 

βήματαγια το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το πρώτο βήμα είναι να τραβήξει 

την προσοχή του μαθητή με κατάλληλο τρόπο ώστε να ξεκινήσει η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. Στη συνέχεια, δίνει στον μαθητή πληροφορίες για τη δραστηριότητα που θα 

ακολουθήσει και προσπαθεί με διάφορα ερεθίσματα να τον εμπλέξει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι πληροφορίες και οι οδηγίες δεν δίνονται στον μαθητή μόνο προφορικά, 

αντιθέτως μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί τρόποι, όπως είναι η χρήση 

οπτικοποιημένου υλικού, ακόμα και η μη λεκτική επικοινωνία. Ο τρόπος παρουσίασης των 

οδηγιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες του μαθητή με ΔΑΦ. Στη συνέχεια, ο 

μαθητής προσπαθεί να εμπλακεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και να ολοκληρώσει με 

επιτυχία τις δραστηριότητες. Στο τέλος ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με την επίδοση του μαθητή, 

τον επιβραβεύει ή τον διορθώνει. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι ο μαθητής να 

ολοκληρώσει με επιτυχία την κάθε δραστηριότητα (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011 

όπως αναφέρεται στο Γενά, 2007). 

 Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της δομημένης διδασκαλίας, το βασικότερο είναι ο 

λεπτομερής και σαφή σχεδιασμός των στόχων που πρέπει να επιτύχει ο μαθητής. Οι στόχοι 

πρέπει να γίνονται απόλυτα κατανοητοί από τον μαθητή και να μην του προκαλούν σύγχυση 

και φόβο πιθανές ασάφειες. Επιπλέον, οι διδακτικές συνθήκες, ο χώρος αλλά και ο χρόνος 

πρέπει να είναι σχεδιασμένα με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ του 

εκάστοτε μαθητή.Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της δομημένης διδασκαλίας είναι η καταγραφή 

της επίδοσης του μαθητή αλλά και η προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση τα δεδομένα που 
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έχουν καταγραφεί από τον εκπαιδευτικό. Τέλος, ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της 

δομημένης διδασκαλίας είναι ο έλεγχος της γενίκευσης των δεξιοτήτων που έχει διδαχθεί ο 

μαθητής. Στο τέλος της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός ελέγχει αν ο μαθητής έχει κατακτήσει 

τις νέες δεξιότητες και αν είναι σε θέση να τις επιδεικνύει και σε άλλα περιβάλλοντα και με 

διαφορετικούς ανθρώπους (Iovannoneetal., 2003). 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μία ευρέως διαδεδομένη μέθοδο για να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες προδιαγραφές για δομημένη διδασκαλία. Η μέθοδος 

Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children 

(TEACCH) σχεδιάστηκε από τον Schopler και εφαρμόστηκε το 1972 στο Τμήμα Ψυχιατρικής 

της Β. Καρολίνα. Βασική αρχή της μεθόδου αυτής είναι η δομημένη διδασκαλία αλλά και η 

συνεργασία των γονέων με τους ειδικούς που ασχολούνται με το παιδί με ΔΑΦ και αποτελεί 

μία ολιστική προσέγγιση των ατόμων αυτών (Συριοπούλου & Κασίμος, 2013). Σύμφωνα με 

τη μέθοδο TEACCH το πρόγραμμα και γενικότερα όλο το υλικό που παρουσιάζεται 

στονμαθητή είναι οπτικοποιημένο, επομένως για να εφαρμοστεί απαιτείται από το άτομο να 

έχει καλή οπτική αντίληψη. Το πρόγραμμα αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει το παιδί να 

εκφράσει τις ανάγκες του με τρόπο που γίνεται αντιληπτός από τους γύρω του ώστε να 

μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε τέσσερα χαρακτηριστικά: 

α) στο ημερήσιο ατομικόπρόγραμμα, β) στη καθαρή οπτική επαφή με την εργασία, γ)στο 

σύστημα εργασίας και δ)στη φυσική δόμηση (Συριοπούλου & Κασίμος, 2013). Επειδή τα 

άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους με 

αποσπασματικό τρόπο και δεν μπορούν να αντιληφθούν σχέσεις αιτίου- αιτιατού απουσιάζει 

από τη ζωή τους η φυσική συνέχεια. Με το πρόγραμμα TEACCH έχουν την δυνατότητα να 

διδαχθούν την αλληλουχία των γεγονότων. 

 Σε παλαιότερες δεκαετίες, όπως τη δεκαετία του ’70 τα παιδιά που αξιολογούνταν και 

έπαιρναν τη διάγνωση της διαταραχής, ξεκινούσαν το πρόγραμμα σε ηλικία 5-6 ετών. Πλέον, 

το όριο ηλικίας έχει μειωθεί στα δύο έτη και γίνονται προσπάθειες να φτάσει και στους 18 

μήνες ώστε να ξεκινήσει η πρώιμη παρέμβαση. Το πρόγραμμα TEACCH εφαρμόζεται για 

την διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, για τη δόμηση οποιουδήποτε 

προγράμματος είτε στο σχολείο, είτε στο πλαίσιο του σπιτιού ακόμα και σε εργασιακό 

επίπεδο. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται και στο γενικό σχολείο για 

τη δόμηση του σχολικού προγράμματος και για την ευκολότερη ένταξη του μαθητή με ΔΑΦ 

στο σχολικό πλαίσιο. Συνήθως το πρόγραμμα ξεκινά από το σπίτι αφού πρώτα οι ίδιοι οι 
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γονείς έχουν εκπαιδευθεί (Panerai, Zingale, Trubia, Finocchiaro, Zuccarello, Ferri & Elia, 

2009). 

 Η μέθοδος TEACCHδεν χρησιμοποιείται μόνο για την οργάνωση ενός περιβάλλοντος 

διδασκαλίας για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας αλλά είναι κατάλληλη και για τη 

δόμηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με ΔΑΦ που 

εκπαιδεύονται σε άλλους τομείς της ανάπτυξής τους όπως η κοινωνική αλληλεπίδραση. Σε 

έρευνα που διεξήχθη το Νοέμβριο του 2001, 12 έφηβοι και ενήλικες με τη διαταραχή αυτή, 

παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο στης αρχές της δομημένης 

διδασκαλίας και στη μέθοδο  TEACCH. Οι συμμετέχοντες δεν είχαν παρακολουθήσει ξανά 

κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης δομημένο με αυτό τον τρόπο. Οι τομείς της ανάπτυξης των 

ατόμων για τους οποίους σχεδιάστηκε το πρόγραμμα ήταν η προσωπική ανεξαρτησία, οι 

κοινωνικές δεξιότητες και η λειτουργική επικοινωνία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

πως και οι 12 συμμετέχοντες έδειξαν σημαντική πρόοδο και στους τρεις τομείς 

(Siaperas&Beadle-Brown, 2006). 

  

1.2.4.2. Διδασκαλία κατά περίσταση 

 Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών έχουν δείξει πως η δομημένη διδασκαλία είναι 

ιδιαίτερα επιτυχημένη και κατάλληλη για τους μαθητές με ΔΑΦ καθώς εκείνοι εκπαιδεύονται 

σε ένα πλήρως οργανωμένο περιβάλλον, κάτι που τους βοηθά να παραμένουν ήρεμοι και 

συγκεντρωμένοι στην μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετοί ερευνητές που 

σημειώνουν σημαντικά μειονεκτήματα της εκπαιδευτικής αυτής προσέγγισης. Ένα βασικό 

μειονέκτημα που επισημαίνουν είναι πως επειδή ο μαθητής διδάσκεται σε ένα άκρως 

δομημένο και οργανωμένο περιβάλλον, δεν του δίνεται η ευκαιρία να πάρει κάποια 

πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας για αλληλεπίδραση με άλλα πλαίσια ή τι 

φυσικό περιβάλλον αφού εκτός από τον χώρο όπου γίνεται η διδασκαλία, είναι 

προμελετημένη και η κάθε ενέργεια που θα κάνει ο μαθητής. Επομένως υπάρχει ο κίνδυνος ο 

μαθητής να εκτελεί μηχανικές ενέργειες και να μην έχει φτάσει στη γενίκευση της νέας 

γνώσης (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). 

 Η διδασκαλία κατά περίσταση είναι μία διδακτική προσέγγιση που έχει πολύ καλά 

αποτελέσματα στην ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων των ατόμων με ΔΑΦ. Βασικό 

χαρακτηριστικό της διδασκαλίας κατά περίσταση είναι πως το φυσικό περιβάλλον ορίζεται 

σαν διδακτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο μαθητής με ΔΑΦ έχει την δυνατότητα να 



40 
 

αλληλεπιδράσει μέσα σε αυτό και να επικοινωνήσει με άλλα πρόσωπα με αποτέλεσμα να 

φτάσει στο επίπεδο της γενίκευσης των δεξιοτήτων που διδάσκεται με μεγαλύτερη ευκολία 

Το περιβάλλον και τα ερεθίσματα που δέχεται ο μαθητής είναι συνυφασμένα με τις ανάγκες 

του και τα ενδιαφέροντά του(Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). 

 Όσον αφορά τον τομέα της επικοινωνίας, έρευνες έχουν δείξει πως πολλά άτομα, 

όχι μόνο σχολικής ηλικίας αλλά και ενήλικα, έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ακολουθώντας αυτή τη διδακτική προσέγγιση η οποία έχει 

παιδοκεντρικό χαρακτήρα. Απόδειξη αυτού είναι πως ο εκπαιδευτικός τοποθετεί σε σημεία 

που ο μαθητής βλέπει αλλά δεν φτάνει τα διάφορα αντικείμενα που αρέσουν στον μαθητή. 

Ακόμα και αν καταλάβει ο εκπαιδευτικός πως ο μαθητής θέλει κάτι από αυτά ή θέλει να 

εμπλακεί σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, κρατά στάση αναμονής ώστε ο μαθητής να 

προσπαθήσει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο και να δηλώσει αυτό που θέλει να 

κάνει (Heward, 2011). 

 Σεέρευνάτους οιKagohara, DerMeer, Achmadi, Green, O’ Reilly, Lancioni, 

Sutherland, Lang, MarschikκαιSigafoos (2012), σχεδίασαν ένα πρόγραμμα παρέμβασης για 

δύο εφήβους με ΔΑΦ βασισμένο στην διδασκαλία κατά περίσταση. Οι συμμετέχοντες έπρεπε 

όταν έβλεπαν μία εικόνα να την κατονομάσουν χρησιμοποιώντας μία συσκευή παραγωγής 

λόγου. Όταν έβλεπαν μία εικόνα, οι ερευνητές έκαναν ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού 

τύπου στους συμμετέχοντες και εκείνοι χρησιμοποιώντας τη συσκευή που είχαν στη διάθεσή 

τους έπρεπε να απαντήσουν κατάλληλα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως όχι μόνο 

οι συμμετέχοντες κατάφεραν να απαντήσουν με επιτυχία αλλά μετά το πρόγραμμα 

παρέμβασης είχαν ενισχύσει ιδιαίτερα το λεξιλόγιό τους. 

 ΟιMcGee, KrantzκαιMcClannahan (1985) υποστήριξαν πως η διδασκαλία κατά 

περίσταση σε μαθητές με ΔΑΦ θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Σε 

έρευνά τους, σύγκριναν τις δύο μεθοδολογίες, δηλαδή τη δομημένη διδασκαλία και τη 

διδασκαλία κατά περίσταση οι οποίες εφαρμόστηκαν σε τρία παιδιά με ΔΑΦ που είχαν 

σημαντική καθυστέρηση στο λόγο. Οι μαθητές διδάχθηκαν και με τους δύο τρόπους τη χρήση 

προθέσεων για να περιγράψουν τη θέση που προτιμούσαν να βρίσκονται τα παιχνίδια τους 

μέσα στο χώρο. Η αξιολόγηση των μαθητών και των γλωσσικών τους δεξιοτήτων μετά το 

τέλος της διδασκαλίας έγινε στο χώρο του ελεύθερου παιχνιδιού των παιδιών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η διδασκαλία κατά περίσταση ήταν περισσότερο αποτελεσματική 
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καθώς παρατηρήθηκε πως οι συμμετέχοντες έπαιρναν περισσότερες πρωτοβουλίες σχετικά με 

τη χρήση της γλώσσας καθώς επίσης αξιολογήθηκε πως η γενίκευση των δεξιοτήτων 

επιτεύχθηκε σε ένα μη δομημένο πλαίσιο. 

 Ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα της διδασκαλίας κατά περίσταση σε παιδιά 

με ΔΑΦ είναι ότι προάγει το ελεύθερο παιχνίδι σε ένα μη δομημένο πλαίσιο. Παρά το 

γεγονός ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δεν παίζουν με τον τυπικό τρόπο, ωστόσο αναφέρεται πως 

μέσω της συνεργασίας με συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης, ενισχύονται εκτός από τις 

γλωσσικές και οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ (Παντελιάδου & 

Αργυρόπουλος, 2011). 

 

1.2.4.3. Διδασκαλία με τη συμμετοχή των συνομηλίκων 

 Είναι γεγονός πως τα παιδιά με ΔΑΦ συχνά είναι εξαρτημένα από κάποιον 

ενήλικο σε όλο το φάσμα της καθημερινότητάς τους. Στο σχολείο, είναι εξαρτημένα από τον 

εκπαιδευτικό τον οποίο συχνά τον βλέπουν ως βοηθό που καλύπτει τις αδυναμίες τους και 

γενικότερα βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στους γονείς τους. Μία αποτελεσματική μέθοδος 

που βοηθά ιδιαίτερα τα άτομα με ΔΑΦ να ανεξαρτητοποιηθούν από τους ενήλικες του 

περιβάλλοντός τους, να αλληλεπιδράσουν με συνομηλίκους τους και να ενταχθούν αρχικά 

στο γενικό σχολείο και στη συνέχεια στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο είναι η εμπλοκή 

εκπαιδευμένων συνομηλίκων τυπικής ανάπτυξης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). 

 Για την επίτευξη της μεθόδου αυτής είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των 

συνομηλίκων των μαθητών με ΔΑΦ οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης πρέπει να έχουν τις απαραίτητες 

γλωσσικές αλλά και κοινωνικές δεξιότητες ώστε να παίξουν τον ρόλο του εκπαιδευτή για 

τους μαθητές με ΔΑΦ οι οποίοι αναμένεται να καλλιεργήσουν την τυπική συμπεριφορά των 

συνομηλίκων τους, να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις και να υπάρξει πρόοδος και στις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης ακολουθούν ένα 

συστηματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα για να 

επιτύχουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι συνομήλικοι μαθαίνουν πώς να δίνουν οδηγίες στους 

συμμαθητές τους με ΔΑΦ, πώς να ερμηνεύουν άτυπες συμπεριφορές, πώς να τραβούν την 

προσοχή τους και πώς να επικοινωνούν μαζί τους (Quill, 2005). 
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 Δυστυχώς δεν υπάρχει πληθώρα ερευνών που να αξιολογεί τα αποτελέσματα της 

μεθόδου αυτής. Ωστόσο, οιChan, Lang, Rispoli, O’ Reilly, SigafoosκαιCole (2009) έκαναν 

μια ανασκόπηση 42 ερευνών στις οποίες είχαν λάβει μέρος 172 άτομα με ΔΑΦ καθώς επίσης 

και 396 άτομα τυπικής ανάπτυξης. Τα άτομα τυπικής ανάπτυξης είχαν εκπαιδευτεί 

κατάλληλα ώστε να αναλάβουν το ρόλο του εκπαιδευτή για τη διδασκαλία των ατόμων με 

ΔΑΦ. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα άτομα με ΔΑΦ σημείωσαν σημαντική πρόοδο (91%) 

μετά από τη διδασκαλία με τη συμμετοχή συνομηλίκων.Εκτός όμως από τα άτομα μικρής 

ηλικίας με ΔΑΦ, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άτομα με ΔΑΦ 

μεγαλύτερης ηλικίας. Οι συνομήλικοί τους τυπικής ανάπτυξης εκπαιδεύονται για το πώς θα 

προσεγγίσουν τους ενηλίκους με ΔΑΦ. Ο σκοπός της διδασκαλίας με τη συμμετοχή 

συνομηλίκων σε ενήλικα άτομα με ΔΑΦ είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και η 

σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων ώστε να ενταχθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

(Banda, Hart&Liu-Gitz, 2010). 

 Ενώ τα άτομα με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στον τομέα των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, ωστόσο είναι απαραίτητη η εκπαίδευσή τους καθώς οι δεξιότητες 

αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητά τους. Τα άτομα με ΔΑΦ πρέπει να 

εκπαιδεύονται από πολύ μικρή ηλικία στο να δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις ώστε να 

ενταχθούν σε μικρά κοινωνικά σύνολα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει μικρές ομάδες 

που αναλαμβάνουν να βοηθήσουν το άτομα με ΔΑΦ να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και 

να δημιουργήσει φιλικούς δεσμούς. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί μία ομάδα 4-5 ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένου και του μαθητή με ΔΑΦ και κάνουν κάποιες συναντήσεις είτε σε ώρες 

ελεύθερου παιχνιδιού, είτε στην ώρα του φαγητού, με σκοπό οι μαθητές να αλληλεπιδράσουν 

μεταξύ τους και να συνεργαστούν σε διάφορες δραστηριότητες. Οι συναντήσεις γίνονται μία 

φορά την εβδομάδα και διαρκούν 30 λεπτά περίπου. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο 

πρόβλημα σε κάποια συνάντηση, οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού φτάνουν στη 

λύση του προβλήματος έχοντας εντοπίσει τι το προκάλεσε και προσπαθούν να μην 

επαναληφθεί ξανά. Με αυτό τον τρόπο, όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν πρωτοβουλίες όσον 

αφορά τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν και αναπτύσσονται οι δεξιότητες στον 

κοινωνικό αλλά και στον γλωσσικό τομέα (Ben-Arieh&Miller, 2009). 

 Πρέπει να σημειωθεί πως στα ελληνικά σχολεία δεν λαμβάνονται συχνά τέτοιες 

πρωτοβουλίες καθώς υπάρχουν πολλοί περιορισμοί είτε από τους γονείς του μαθητή με ΔΑΦ 

γιατί πιθανόν φοβούνται την αποτυχία ενός τέτοιου προγράμματος, είτε από τους γονείς των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης, είτε ακόμα και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό καθώς μπορεί να 
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μην θέλει να αναλάβει μία τέτοια ευθύνη γιατί δεν αισθάνεται ότι είναι ο κατάλληλος για να 

εκπαιδεύσει τους υπόλοιπους μαθητές για να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. 

   

1.2.4.4. Οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και επιλογή εκπαιδευτικού υλικού 

 Όπως έχει αναφερθεί, ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού με ΔΑΦ, όπως επίσης και στο μαθησιακό 

περιβάλλον. Παρόλο που αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά με ΔΑΦ συχνά είναι 

δύσκολο να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές καθώς όπως φαίνεται στον ελλαδικό χώρο 

πολλοί μαθητές εκπαιδεύονται σε ακατάλληλους χώρους όπου δέχονται πολλά αισθητηριακά 

ερεθίσματα, κάτι που τους δυσκολεύει ιδιαίτερα (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).  

 Η Mostafa (2008) αναφέρει πως τα σχολεία τα οποία είναι σχεδιασμένα με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό από αισθητηριακά ερεθίσματα και 

έχουν τις κατάλληλες υποδομές, έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκπαίδευση μαθητών με  

ΔΑΦ και όχι μόνο αφού έχει βρεθεί πως η απόδοση των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία 

αυτά αυξάνεται ραγδαία. 

 Επειδή είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνουν αλλαγές σε όλο το χώρο του σχολείου, θα 

πρέπει ο εκπαιδευτικός να κάνει τις προσαρμογές που είναι βασισμένες στις ανάγκες του 

μαθητή στο χώρο που εκείνος εκπαιδεύεται. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν απομονωμένος από δυνατούς θορύβους που μπορεί να αποσπούν την προσοχή του 

μαθητή και να τον ταράζουν με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ανεπιθύμητες συμπεριφορές 

(Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό ο χώρος στον οποίο 

εκπαιδεύεται ο μαθητής να είναι χωρισμένος σε διαφορετικές περιοχές και στην καθεμία από 

αυτές να διδάσκεται διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Αυτό θα πρέπει να γίνεται απόλυτα 

αντιληπτό από τον μαθητή. Μία τεχνική που χρησιμοποιείται από αρκετούς εκπαιδευτικούς 

είναι να βάζουν πλαστικοποιημένες καρτέλες σε κάθε περιοχή ώστε ο μαθητής να γνωρίζει σε 

ποια περιοχή πρέπει να κατευθυνθεί ανάλογα με τη δραστηριότητα που αναλαμβάνει 

(Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, 1999). 

 Τα άτομα με ΔΑΦ έχουν πολύ καλή οπτική αντίληψη επομένως μία προσαρμογή που 

γίνεται συχνά είναι η οπτικοποίηση του ημερήσιου ατομικού προγράμματος. Το πρόγραμμα 

του μαθητή παρουσιάζεται με εικόνες και ο μαθητής μόλις τελειώνει την κάθε δραστηριότητα 

μπορεί να αφαιρεί την εκάστοτε εικόνα από το πρόγραμμά του ώστε να μπορεί να ελέγχει 



44 
 

πότε τελειώνει η μία δραστηριότητα και πότε ακολουθεί η επόμενη. Με αυτό τον τρόπο 

ακολουθεί μία ρουτίνα και γνωρίζει τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Το πρόγραμμα μπορεί 

να περιλαμβάνει εικόνες, ακόμα και αντικείμενα που δείχνουν στο παιδί την δραστηριότητα 

που πρέπει να κάνει. Η προσαρμογή αυτή καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό ανάλογα με τις 

ανάγκες του κάθε μαθητή και μπορεί να γίνει είτε στη γενική τάξη, είτε στο χώρο όπου ο 

μαθητής εκπαιδεύεται σε νέες δεξιότητες και η διδασκαλία είναι ατομική (Ben-Arieh & 

Miller, 2009). 

 Οι μαθητές με ΔΑΦ τα τελευταία χρόνια εντάσσονται και εκπαιδεύονται όλο και 

περισσότερο στα γενικά σχολεία και αλληλεπιδρούν με συνομηλίκους τους. Μέσα στη γενική 

τάξη έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τους συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης 

και να ολοκληρώσουν μαζί διάφορες δραστηριότητες όσο το επιτρέπουν οι ανάγκες και οι 

δυνατότητες των μαθητών. Σίγουρα η αλληλεπίδραση των μαθητών με ΔΑΦ με τους 

συνομηλίκους τους προάγει την ένταξή τους στο γενικό σχολείο και κατ’ επέκταση στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, ωστόσο μέσα στη γενική τάξη υπάρχουν πολλά ερεθίσματα 

όπως είναι  οι φωνές των άλλων μαθητών ή ο ακατάλληλος φωτισμός, που αναστατώνουν τον 

μαθητή με ΔΑΦ και δεν τον βοηθούν να ανταπεξέλθει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το 

λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας χώρος για τον μαθητή με ΔΑΦ, ο οποίος 

είναι ο χώρος ατομικής εργασίας. Στο χώρο αυτό ο μαθητής με ΔΑΦ βρίσκεται με τον 

εκπαιδευτικό και διδάσκεται νέες δεξιότητες, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από 

διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα. Ο χώρος ατομικής εργασίας είναι οργανωμένος και 

δομημένος κατάλληλα έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να διεκπεραιώνει και μόνος του 

κάποιες δραστηριότητες, γεγονός που προάγει την ανεξαρτησία του και τονώνει την 

αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του (Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών 

Ατόμων, 1999). 

 Εκτός από την περιοχή ανεξάρτητης εργασίας, ο δομημένος χώρος στον οποίο 

εκπαιδεύεται ατομικά ο μαθητής με ΔΑΦ περιλαμβάνει την περιοχή δομημένου παιχνιδιού 

όπου ο μαθητής εμπλέκεται σε δραστηριότητες σε δομημένο και οργανωμένο πλαίσιο με 

συγκεκριμένα υλικά. Επίσης, υπάρχει η περιοχή του ελεύθερου παιχνιδιού όπου το παιδί είναι 

ανεξάρτητο να ασχοληθεί με τη δραστηριότητα που θέλει. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις 

δύο αυτές περιοχές είναι ότι στην περιοχή δομημένου παιχνιδιού, ο εκπαιδευτικός αποφασίζει 

με τι δραστηριότητα θα ασχοληθεί το παιδί και το καθοδηγεί, σε αντίθεση με την περιοχή του 

ελεύθερου παιχνιδιού, όπου ο εκπαιδευτικός περιμένει από τον μαθητή να του δηλώσει με 

οποιονδήποτε τρόπο με τι θέλει να ασχοληθεί. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός 
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χώρος όπου το παιδί τρώει, καθώς και περιοχή ομαδικής εργασίας όπου ο μαθητής με ΔΑΦ 

συνεργάζεται και αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του σε ένα δομημένο πλαίσιο 

(Συριοπούλου & Κασίμος, 2013). 

Οι Humeκαι Odom (2007) σε έρευνά τους μελέτησαν την επίδραση του ατομικού 

χώρου εργασίας και του χώρου ελεύθερου παιχνιδιού στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των 

μαθητών με ΔΑΦ. Οι ερευνητές κατέγραψαν τη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια 

της ατομικής εργασίας αλλά και του ελεύθερου παιχνιδιού όπως επίσης και τι είδους 

δεξιότητες χρησιμοποιούσαν ώστε να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες στις οποίες 

συμμετείχαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως όλοι οι μαθητές με ΔΑΦ που 

συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν πρόοδο στη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων, χωρίς να αντιδρούν και να αποσπάται η προσοχή τους. Ακόμη, αυξήθηκε 

και ο αριθμός των δραστηριοτήτων τις οποίες κατάφεραν να ολοκληρώσουν οι μαθητές, 

γεγονός που δείχνει πως έμαθαν να εργάζονται συστηματικά σε ένα οργανωμένο περιβάλλον. 

Τέλος, αυξήθηκε ο αριθμός του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε από τα ίδια τα 

παιδιά και μειώθηκαν οι προτροπές και οι οδηγίες που δίνονταν από τον εκπαιδευτικό αφού 

τα παιδιά έμαθαν να είναι περισσότερο ανεξάρτητα. Στα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας έγινε επαναξιολόγηση μετά από το διάστημα ενός μήνα και δεν παρατηρήθηκαν 

αλλαγές, γεγονός που σημαίνει πως οι νέες δεξιότητες των μαθητών με ΔΑΦ έχουν 

γενικευτεί. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία των μαθητών 

με ΔΑΦ ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

χρησιμοποιήσει εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας όπως συστήματα με ανταλλαγή εικόνων 

(Picture Exchange Communication System-PECS), τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

γενικότερα οτιδήποτε προσφέρεται και είναι αποδεκτό από τον μαθητή για τη διδασκαλία 

(Wall, 2007). Για την επιλογή ή και την κατασκευή του εκπαιδευτικού υλικού αφετηρία 

αποτελεί για ακόμα μία φορά η σωστή αξιολόγηση του μαθητή. Το εκπαιδευτικό υλικό 

πρέπει και πάλι να συμβαδίζει με τις ανάγκες του μαθητή με ΔΑΦ και να είναι 

προσαρμοσμένο στο γνωστικό αντικείμενο που πρόκειται να διδαχθεί ο μαθητής. Ο 

εντοπισμός των δεξιοτήτων του μαθητή, οδηγεί στην επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού 

υλικού το οποίο βοηθά τον μαθητή να ολοκληρώνει μόνος του τις δραστηριότητές του και 

προάγει την ανεξαρτησία του (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). 
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1.2.5.Στρατηγικές διδασκαλίας 

Ο κάθε εκπαιδευτικός μετά την αρχική αξιολόγηση του μαθητή με ΔΑΦ καλείται να 

αποφασίσει τι διαδικασίες θα ακολουθήσει και πως θα δομήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του μαθητή, καθώς επίσης και με τις ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται, επιλέγει τη μέθοδο και τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει για τη 

διδασκαλία και την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος για τον μαθητή με ΔΑΦ. 

Μία στρατηγική διδασκαλίας που χρησιμοποιούν συχνά οι εκπαιδευτικοί είναι ημίμηση 

προτύπου. Ο εκπαιδευτικός ή ακόμα και οι συνομήλικοι τυπικής ανάπτυξης μπορούν να 

λειτουργήσουν ως πρότυπα για τον μαθητή με ΔΑΦ, αν και πιο κατάλληλοι για τη διαδικασία 

αυτή είναι οι συνομήλικοι. Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται για τη εκπαίδευση των 

ατόμων με ΔΑΦ και την αντικατάσταση ανεπιθύμητων συμπεριφορών με επιθυμητές. Το 

άτομο που λειτουργεί ως πρότυπο προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του ατόμου με ΔΑΦ 

που έχει το ρόλο του παρατηρητή. Στη συνέχεια, ο μαθητής πρότυπο παρουσιάζει την 

επιθυμητή συμπεριφορά στον μαθητή με ΔΑΦ, όσο εκείνος τον παρατηρεί. Στη συνέχεια, ο 

μαθητής πρότυπο παροτρύνει τον παρατηρητή να τον  μιμηθεί και να επιδείξει και εκείνος 

την ίδια συμπεριφορά. Όσο ο παρατηρητής προσπαθεί να τα καταφέρει, ο συμμαθητής του 

τον ενθαρρύνει και τον επιβραβεύει μέχρι ο μαθητής με ΔΑΦ να επιτύχει τον στόχο του 

(Brown, 2016). Η μίμηση προτύπου έχει αποδειχθεί πως είναι μία αποτελεσματική 

στρατηγική που συχνά χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς για να βοηθήσουν τα παιδιά 

με αυτισμό να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Ωστόσο πολλοί ερευνητές αναφέρουν πως 

υπάρχουν σημαντικά μειονεκτήματα όσον αφορά τη στρατηγική αυτή καθώς τα άτομα με 

ΔΑΦ είναι δύσκολο να γενικεύσουν τη κάθε δεξιότητα, αντιθέτως οι κινήσεις που κάνουν 

μπορεί να είναι εντελώς μηχανικές. Επισημαίνεται ακόμα η απουσία αυθόρμητων 

αντιδράσεων σε διάφορες καταστάσεις και ερεθίσματα (Vivanti&Hamilton, 2014). 

Άλλη μία στρατηγική που είναι ευρέως διαδεδομένη και χρησιμοποιείται πολύ συχνά για 

την εκπαίδευση των ατόμων με ΔΑΦ είναι η σταθερή καθυστέρηση χρόνου. Η στρατηγική 

της σταθερής καθυστέρησης χρόνου χρησιμοποιείται συνήθως σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ατόμων με ΔΑΦ. Η στρατηγική της 

σταθερής καθυστέρησης χρόνου είναι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και φαίνεται πως 

προάγει την αυθόρμητη επικοινωνία. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός διδάσκει στο παιδί 

όταν βλέπει ένα αντικείμενο που θέλει να λέει «Θέλω». Όταν του δείχνει το αντικείμενο 

αμέσως προτρέπει τον μαθητή να το ζητήσει. Μετά από λίγη ώρα, οι προτροπές του 
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εκπαιδευτικού προς τον μαθητή καθυστερούν με αποτέλεσμα ο ίδιος, μόνος του όταν βλέπει 

το αντικείμενο το ζητάει χωρίς καμία προτροπή (Ingenmey&VanHouten, 1991). 

Η στρατηγική της ανάλυσης έργου είναι αυτή που χρησιμοποιείται κυρίως σε ένα 

δομημένο πλαίσιο και βοηθά ιδιαίτερα τους μαθητές με ΔΑΦ. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

ορίσει τις δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακεί ο μαθητής για να αποκτήσει νέες 

δεξιότητες. Στη συνέχεια, καταγράφει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής 

για να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα με επιτυχία και ανάλογα με τις ανάγκες του, τα 

βήματα πιθανόν να χρειαστεί να συνοδεύονται από εικόνες ή να καταγραφούν με πολύ απλό 

τρόπο που να γίνεται αντιληπτός από τον μαθητή (Συριοπούλου & Κασίμος, 2013). 

Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ανάλογα με το τι ακριβώς 

θα διδάξει στον μαθητή με ΔΑΦ, τις ανάγκες αυτού αλλά και του εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει σχεδιάσει. 

 

1.3. Κοινωνικές δεξιότητες 

Όπως έχει προαναφερθεί, τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα στον 

τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων. Είναι σκόπιμο λοιπόν, ο εκπαιδευτικός να σχεδιάζει ένα 

εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον μαθητή που να έχει ως στόχο και την εκπαίδευση τέτοιων 

δεξιοτήτων αφού είναι απαραίτητες στον καθένα για τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και 

την ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

O όρος «κοινωνικές δεξιότητες» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων τις οποίες πρέπει 

να κατέχει κάθε άνθρωπος ώστε να εντάσσεται ομαλά στο κοινωνικό πλαίσιο, να αναπτύσσει 

υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, να μπορεί να επικοινωνεί αλλά και να είναι αυτόνομος. 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τις κοινωνικές δεξιότητες. O Sukumaran (2012) αναφέρει πως 

οι κοινωνικές δεξιότητες σχετίζονται με την ικανότητα του ατόμου να αναλαμβάνει 

διάφορους κοινωνικούς ρόλους, να μπορεί να επιλύει προσωπικά του προβλήματα, να παίρνει 

αποφάσεις, να έχει αυτοέλεγχο και να μπορεί να επικοινωνεί κατάλληλα με τους γύρω του. 

 Ένας άλλος ορισμός για τις κοινωνικές δεξιότητες είναι ο εξής(Emecen, 2011, 

σ.1414): «…. είναι η ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις, να διατηρεί λεκτική και μη 

λεκτική επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, να εκφράζει συναισθήματα και επιθυμίες και να 

συνεργάζεται με τα υπόλοιπα άτομα μιας ομάδας. Επίσης, οι κοινωνικές δεξιότητες αφορούν 

και τις δεξιότητες του φαγητού, δηλαδή τη χρήση των σκευών, τη συμπεριφορά του ατόμου όταν 
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βρίσκεται σε χώρους εστίασης καθώς και την αυτόνομη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. 

Κατέχοντας ένα άτομο κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να είναι αυτόνομο και ενταγμένο στο 

κοινωνικό σύνολο.». Οι Smith καιMatson (2010) σε άρθρο τους αναφέρουν πως οι 

κοινωνικές δεξιότητες αφορούν κυρίως τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. Ο κάθε 

άνθρωπος πρέπει να τις κατέχει έτσι ώστε να μπορεί να επιτύχει την κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Οι κοινωνικές δεξιότητες δεν είναι έμφυτες αλλά μαθαίνονται και η 

διαδικασία μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη των σχέσεων, την 

αντιμετώπιση και την επίλυση συγκρούσεων και την προώθηση της ανεξαρτησίας του 

ατόμου. Αντίθετα, η έλλειψή τους συμβάλλει στις διαπροσωπικές συγκρούσεις, στην 

ανάπτυξη μη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, στην παραβατική συμπεριφορά, και κατ’ 

επέκταση στην κοινωνική απομόνωση. 

 Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητο να διδάσκονται στο σχολείο στα άτομα 

που δεν τις κατέχουν ή που έχουν ελλείψεις σε αυτές όπως είναι οι μαθητές με ΔΑΦ ή/και 

νοητική αναπηρία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αξιολογήσει τις δεξιότητες του παιδιού αλλά 

και τις αδυναμίες που παρουσιάζει και να σχεδιάσει ένα κατάλληλο εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο ο μαθητής να εκπαιδεύεται από νωρίς σε κοινωνικές 

δεξιότητες και ανεξάρτητης διαβίωσης ώστε να μπορεί να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 

ανεξάρτητο στη μετέπειτα ζωή του. Είναι σημαντικό οι κοινωνικές δεξιότητες να είναι άμεσα 

συνυφασμένες με την καθημερινότητα του ατόμου και τις ανάγκες του. Δεν υπάρχει νόημα ο 

εκπαιδευτικός να προσπαθεί να διδάξει δεξιότητες στον μαθητή τις οποίες δεν θα 

χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή του. Στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να λάβουν μέρος 

και συνομήλικοι του μαθητή με ΔΑΦ τυπικής ανάπτυξης καθώς είναι πιο εύκολο και πιο 

ευχάριστο για εκείνον να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά με άτομα της ίδιας ηλικίας και να 

δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό η εκάστοτε 

δεξιότητα να διδάσκεται στον κατάλληλο χώρο (Howlin, 1997). Για παράδειγμα, αν ο 

εκπαιδευτικός θέλει να διδάξει στον μαθητή με ΔΑΦ τη διαχείριση χρημάτων και την 

δεξιότητα να μπορεί να κάνει μικρές αγορές προϊόντων, θα ήταν προτιμότερο η εκπαιδευτική 

διαδικασία να λάβει χώρα στο κυλικείο του σχολείο όπου ο μαθητής με ΔΑΦ μπορεί να κάνει 

κάποια συναλλαγή, παρά να γίνει μέσα στην τάξη του. 

Επειδή δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα για την εκπαίδευση των ατόμων με 

ΔΑΦ, ο εκπαιδευτικός μπορεί να βασιστεί στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για 

παιδιά με αυτισμό. Στις κοινωνικές δεξιότητες, όπως αναφέρεται στο ΑΠΣ για παιδιά με 

αυτισμό ανήκουν οι δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, το ομαδικό παιχνίδι, η 
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σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οι δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικο-συναισθηματικές 

δεξιότητες καθώς και δεξιότητες προσαρμογής και οργάνωσης της συμπεριφοράς. Ο τομέας 

της αυτοεξυπηρέτησης χωρίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στην απόκτηση 

δεξιοτήτων που οδηγούν στην ανεξαρτησία του μαθητή με ΔΑΦ. Τέτοιες δεξιότητες είναι η 

προσωπική φροντίδα και υγιεινή, το ντύσιμο, το πλύσιμο ρούχων και πιάτων καθώς και η 

προετοιμασία του φαγητού. Ο δεύτερος άξονας αφορά την επαφή με κοινωνικές παροχές και 

δημόσιες υπηρεσίες καθώς και η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο τρίτος άξονας αφορά 

την ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων καθώς και δεξιοτήτων ελεύθερου 

χρόνου (ΥΠΕΠΘ-ΑΠΣ, 2003). 

Για τα άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα με ΔΑΦ η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

και συγκεκριμένα δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης είναι υψίστης σημασίαςκαθώς τα 

άτομα αυτά είναι πολύ εξαρτημένα από τους γονείς τους και από τα άτομα του κοντινού 

περιβάλλοντός τους. Κατά την ενηλικίωσή τους όμως, τα άτομα αυτά θα κληθούν να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και να ζήσουν είτε μόνοι τους είτε σε 

ένα ημιδομημένο περιβάλλον.Θα πρέπει λοιπόν, να κατέχουν κάποιες βασικές δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης που θα τους επιτρέπουν να είναι ανεξάρτητοι και λειτουργικοί. 

Τέτοιες δεξιότητες αφορούν την αυτοεξυπηρέτηση, τη φροντίδα του εαυτού, το πλύσιμο 

πιάτων ή την προετοιμασία γεύματος (ΥΠΕΠΘ-ΑΠΣ, 2003). 

Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης 

είναι απαραίτητες για τα άτομα με ΔΑΦ καθώς προάγουν την ανεξαρτησία τους και 

τονώνουν την αυτοεκτίμησή τους. Όταν το άτομο έχει υψηλή αυτοεκτίμηση και την 

ικανότητα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθημερινότητας μπορεί να έχει μία καλή 

ποιότητα ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες που εξετάζουν τους τρόπους 

που τονώνουν την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση των ατόμων με ΔΑΦ και τους 

οδηγούν σε μία καλή ποιότητα ζωής (Wehmeyer&Schalock, 2001). 

1.4.Αυτοπροσδιορισμός 

Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα τον ατόμων με 

αναπηρία να είναι ανεξάρτητα, να λαμβάνουν οι ίδιοι αποφάσεις για τη ζωή τους χωρίς να 

εξαρτώνται από άλλους και να έχουν μία καλή ποιότητα ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχουν 

γίνει πολλές έρευνες που μελετούν την επίδραση του αυτοπροσδιορισμού στην ποιότητα της 

ζωής των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα γενικά αποδεκτός ορισμός που να 

καλύπτει όλες τις πλευρές της έννοιας αυτής (Wehmeyer&Schalock, 2001). 
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Σύμφωνα με τους Wehmeyerκαι Mithaug (2006) ο αυτοπροσδιορισμός ορίζεται ως το 

σύνολο των μεταβλητών που παρακινούν το άτομο να ενεργεί με βάση τις προσωπικές του 

επιλογές και προτιμήσεις. Οι επιλογές που κάνει και οι αποφάσεις που λαμβάνει δεν 

εξαρτώνται από άλλα άτομα ούτε από εξωτερικούς παράγοντες. Για να γίνει αυτό, τα άτομα 

με αναπηρία πρέπει να έχουν αναπτύξει της κατάλληλες δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης 

και λήψης αποφάσεων ώστε να μπορεί να λειτουργούν αυτόνομα. 

Ένας ακόμα ορισμός για την έννοια του προσδιορισμού είναι πως ο όρος αυτός 

αναφέρεται στο δικαίωμα που έχει κάθε άτομο να λαμβάνει αποφάσεις και να ελέγχει τη ζωή 

του σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες (Παπαστεργιοπούλου, 2016 όπως αναφέρεται 

στο Καρτασίδου & Αγαλιώτης, 2006). 

Σε έρευνά τους οι Wehmeyer&Schalock (2001) αναφέρουν πως μίας συμπεριφορά μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως αυτοπροσδιοριζόμενη όταν το άτομο που την παρουσιάζει επιδεικνύει  

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως είναι η αυτονομία, η αυτορρύθμιση η ψυχολογική 

ενδυνάμωση και η αυτοπραγμάτωση. Για να επιτευχθεί αυτό, το άτομο που επιδεικνύει τη 

συμπεριφορά πρέπει να έχει κατακτήσει πολλές συγκεκριμένες δεξιότητες λήψης απόφασης 

και να λειτουργεί ανεξάρτητα. Για το λόγο αυτό υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για το αν είναι 

εύκολο ένα άτομο με ΔΑΦ να καταφέρει να επιδείξει αυτορρυθμιζόμενη συμπεριφορά λόγω 

των αδυναμιών που παρουσιάζει.Ωστόσο, σε έρευνά τους οι Agran, Blanchard, 

Wehmeyer&Hughes (2002) ανέφεραν πως είναι πολύ σημαντικό να προωθείται στα άτομα με 

νοητική αναπηρία αλλά και αναπτυξιακές διαταραχές ο αυτοπροσδιορισμός καθώς εκείνοι 

μπορούν μέσω αυτού να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να καταφέρνουν 

να λαμβάνουν αποφάσεις για την προσωπική τους ζωή χωρίς να αισθάνονται πως εξαρτώνται 

από άλλους. 

 

1.4.1.Αυτορρύθμιση 

        Τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στη διαχείριση της 

συμπεριφοράς τους. Συχνά, μπορεί να φωνάζουν ή να επιδεικνύουν προβληματική 

συμπεριφορά λόγω κάποιας αλλαγής του καθημερινού προγράμματος που ακολουθούν ή 

λόγω κάποιου εξωτερικού ερεθίσματος. Ο εκπαιδευτικός ή γονέας του ατόμου με ΔΑΦ 

παρεμβαίνουν ώστε να σταματήσει η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Η διαδικασία της 

χρησιμοποιείται κυρίως στην εκπαίδευση των ατόμων με ΔΑΦ ή με αναπηρία ώστε να 
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μπορούν να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους χωρίς την παρέμβαση του εκπαιδευτικού 

(Ζαφειροπούλου & Καλαντζή-Αζίζι, 2011). 

Βασικό πλεονέκτημα της αυτορρύθμισης είναι πως οι μαθητές γίνονται ανεξάρτητοι 

καθώς σταδιακά δεν έχουν ανάγκη την υποστήριξη και την παρέμβαση των εκπαιδευτικών, 

ακόμα και των γονιών τους. Μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η επιθυμητή συμπεριφορά 

που πρέπει να εκδηλώνουν, όπως επίσης και αν χρήζει ή όχι βελτίωσης. Οι Frithκαι 

Armstrong (1986) σε έρευνά τους αναφέρουν πως η αυτορρύθμιση έχει χρησιμοποιηθεί για 

την ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων και την διαχείριση της συμπεριφοράς των ατόμων. 

Επιπλέον, δεν έχει αποτελέσματα μόνο σε μαθητικό πληθυσμό αλλά και σε ενήλικες, σχετικά 

με τον τομέα της εργασίας τους όπου πρέπει να διαχειριστούν σημαντικές καταστάσεις. Όσον 

αφορά τους μαθητές, οι έρευνα έδειξε πως η επιθυμητή συμπεριφορά που είχαν κατακτήσει 

οι μαθητές μέσω της διαδικασίας της αυτορρύθμισης ήταν πιο σταθερές και συνεχείς σε 

σχέση με συμπεριφορές που επιτυγχάνονταν με την παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Για την 

εκπαίδευση της αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς, ο μαθητής πρέπει να ακολουθήσει με τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού συγκεκριμένες τεχνικές. 

 

1.4.1.1 Αυτοπαρατήρηση 

Για την ενίσχυση της αυτορρύθμισης και του αυτοπροσδιορισμού, σημαντική είναι η 

αυτοπαρατήρηση της συμπεριφοράς του μαθητή. Αυτή η στρατηγική εμπλέκει ενεργά τον 

μαθητή στη διαδικασία ενίσχυσης της αυτορρύθμισης αφού ο ίδιος έχει τη δυνατότητα 

ναπαρατηρεί, να καταγράφει και να αξιολογεί τη συμπεριφορά του αρχικά με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού και στη συνέχεια μόνος του. Ο μαθητής μπορεί με αυτό τον τρόπο να βλέπει 

τις επιδόσεις του τόσο μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο όσο και σε άλλα περιβάλλοντα και 

μέσω της αξιολόγησης να καταφέρει να μειώσει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά που 

επιδεικνύει (Ζαφειροπούλου & Καλαντζή-Αζίζι, 2011). 

Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα για την αποτελεσματική εκμάθηση της διαδικασίας 

της αυτορρύθμισης. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός πρέπει να ορίσει την επιθυμητή συμπεριφορά, 

ώστε ο μαθητής όταν δεν την επιδεικνύει, να καταγράφει μόνος του το λάθος του. Επιπλέον, 

ο τρόπος καταγραφής ορίζεται και πάλι από τον δάσκαλο και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πιο κατανοητός και σαφής για να μην δυσκολεύει τον μαθητή. Το επόμενο βήμα είναι να 

καθοριστεί ο χρόνος που θα γίνεται η καταγραφή ώστε να μην υπάρχει σύγχυση από τον 

μαθητή. Το σημαντικότερο βήμα που δεν πρέπει να παραλείπεται είναι η επιβράβευση του 



52 
 

μαθητή. Όταν ο μαθητής με ΔΑΦ καταφέρνει να επιδείξει την επιθυμητή συμπεριφορά για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιβραβεύσει το παιδί, ώστε να 

τονώσει την αυτοεκτίμησή του και να τον προτρέψει με αυτό τον τρόπο να συνεχίσει τη 

διαδικασία. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν παρουσιάζει τα επιθυμητά αποτελέσματα, 

πρέπει να γίνει μία συνεδρία με τον εκπαιδευτικό, ώστε να αποσαφηνιστούν κάποια σημεία 

της διαδικασίας και να δοθούν περαιτέρω οδηγίες στον μαθητή. Η διαδικασία είναι 

σημαντικό να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε ο μαθητής να μπορεί να προσαρμοστεί 

γρηγορότερα σε ένα γενικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και να ενταχθεί ομαλά σε αυτό 

(Frith&Armstrong, 1986). 

 

1.4.1.2.Αυτοκαθοδήγηση και αυτοενίσχυση 

 Η στρατηγική της αυτοκαθοδήγησης για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού 

συνίσταται στο να δίνει ο μαθητής λεκτικές εντολές στον εαυτό του που να του υπενθυμίζουν 

την συμπεριφορά που πρέπει να επιδείξει (Ζαφειροπούλου & Καλαντζή-Αζίζι, 2011 όπως 

αναφέρεται στο O’ Leary&Dubey, 1979). Οι μαθητές με ΔΑΦ όταν αισθάνονται σύγχυση και 

δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις πρέπει να βρίσκουν έναν τρόπο ώστε να 

ηρεμούν και να συνεχίζουν τη δραστηριότητα την οποία είχαν αναλάβει. Με την μέθοδο της 

αυτοκαθοδήγησης ο μαθητής μαθαίνει να αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που τον αναστατώνει, 

να εστιάζει την προσοχή του σε αυτό και στη συνέχεια να επιλέγει την κατάλληλη αντίδραση 

και συμπεριφορά που πρέπει να εκδηλώσει. Όταν επιτύχει όλα αυτά τα βήματα φτάνει στην 

αυτοενίσχυση, δηλαδή στην επιβράβευση του εαυτού του. Όταν ο μαθητής μπορεί να επιτύχει 

τον στόχο του και το αντιλαμβάνεται, πρέπει να επιβραβεύει τον εαυτό του ώστε να νιώθει 

καλά με αυτόν, να τονώνει την αυτοεκτίμησή του και να γίνεται ανεξάρτητος, χωρίς να 

χρειάζεται τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή των γονιώντου (Ζαφειροπούλου & Καλαντζή-

Αζίζι, 2011). 

1.5. Το μοντέλο της αυτοπροσδιοριζόμενης μάθησης 

 

Ο Wehmeyer και οι συνεργάτες του (Wehmeyer, Palmer, Agran, Mithaug&Martin, 2000) 

σχεδίασαν ένα μοντέλο μάθησης βασισμένο στα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού, για να 

δώσουν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να διδάξουν στους μαθητές τους πώς να 

παίρνουν οι ίδιοι αποφάσεις για την προσωπική τους ζωή. Μέσω του μοντέλου της 

αυτοπροσδιοριζόμενης μάθησης, οι μαθητές εκπαιδεύονται σε στρατηγικές επίλυσης 
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προβλημάτων και αυτορρύθμισης λαμβάνοντας αποφάσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία 

και τη στοχοθεσία με βάση τις προσωπικές τους ανάγκες και προτιμήσεις 

(Palmer&Wehmeyer, 2003).Στην ίδια έρευνα οι Palmerκαι Wehmeyer (2003)υποστήριξαν 

πως αυτό το μοντέλο μάθησης μπορεί και είναι προτιμότερο να εφαρμοστεί από τις πρώτες 

τάξεις του δημοτικού και οι μαθητές με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν την 

ικανότητα να θέτουν στόχους και να λαμβάνουν αποφάσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας το 

επιβεβαίωσαν, καθώς ακόμα και μαθητές ηλικίας 5-6 χρονών κατάφεραν να ανταπεξέλθουν. 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν το μοντέλο αυτό για να υποστηρίξουν την αναζήτηση των 

ενδιαφερόντων των μικρών μαθητών τους, να διευκολύνουν τις επιλογές τους και τη 

διαδικασία της στοχοθεσίας ώστε οι μαθητές να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη διαδικασία.  

Σύμφωναμε τους Wehmeyer, Palmer, Agran, Mithaug&Martin (2000), το μοντέλο 

αυτοπροσδιοριζόμενης μάθησης βασίζεται στο ότι τα άτομα που έχουν αναπτύξει δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισμού, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε δυσκολία εμφανιστεί στην 

καθημερινότητά τους μέσω των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και της αυτορρύθμισης. 

Επομένως δίνεται περισσότερη έμφαση σε αυτό το σημείο, μέσω τριών διαδοχικών φάσεων. 

Η κάθε φάση παρουσιάζει ένα πρόβλημα για το οποίο πρέπει ο μαθητής να βρει μία λύση. 

Επιπλέον, υπάρχουν τέσσερα ερωτήματα για κάθε πρόβλημα τα οποία πρέπει να απαντηθούν 

από τον μαθητή (Βακάλη, 2014). 

Η πρώτη φάση αφορά τη στοχοθεσία. Ο μαθητής πρέπει να εντοπίσει τι θέλει να μάθει, τι 

γνωρίζει στην προκειμένη φάση, δηλαδή ποιες είναι οι γνώσεις που ήδη έχει κατακτήσει, 

ποιες είναι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες αλλά και οι περιορισμοί του περιβάλλοντος. Το 

επόμενο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο μαθητής στην πρώτη φάση είναι τι πρέπει να 

αλλάξει για να μάθει τη νέα δεξιότητα. Ο εκπαιδευτικός έχει σαν στόχο στην προκειμένη 

περίπτωση ο μαθητής να μπορεί να επιλέξει την εκπαιδευτική ανάγκη που πρέπει να 

αντιμετωπίσει και στο τέλος ο μαθητής πρέπει να αναγνωρίσει και να αποφασίσει ποιο θα 

είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει. Στη δεύτερη φάση, ο μαθητής πρέπει να 

αναγνωρίσει τι έχει μάθει. Για να γίνει αυτό πρέπει να απαντήσει στα εξής τέσσερα 

ερωτήματα: α)Τι πρέπει να κάνω για να μάθω αυτό που δεν ξέρω; β) Τι με εμποδίζει από το 

να δράσω; γ) Τι μπορώ να κάνω για να άρω τους περιορισμούς; και δ) Πότε θα δράσω; Η 

τελευταία φάση αφορά στην εφαρμογή του στόχου. Τα τελευταία τέσσερα ερωτήματα που 

πρέπει να απαντηθούν από τον μαθητή είναι τα εξής: α) Ποιες είναι οι πράξεις που έκανα; 

β)Ποιοι περιορισμοί έχουν αρθεί; γ) Τι άλλαξα για τα πράγματα που δεν ήξερα; δ)Γνωρίζω 
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αυτά που ήθελα να ξέρω; (Παπαστεργιοπούλου, 2016 όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 

2015). 

Το μοντέλο αυτοπροσδιοριζόμενης μάθησης εφαρμόζεται σε πολλούς μαθητές με νοητική 

αναπηρία, εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και ΔΑΦ καθώς έχει σημαντικά αποτελέσματα όχι 

μόνο σε μαθησιακό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικο-συμπεριφορικό καθώς ο μαθητής μπορεί 

να ελέγχει τον εαυτό του, να γίνεται ανεξάρτητος και να εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο. 

 

1.6.Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμόςκαι η εφαρμογή ενός εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης και η ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού σε μαθητή με ΔΑΦ. 

Με βάση τον σκοπό της έρευνας προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του 

προγράμματος παρέμβασης; 

2. Ποια είναι τα εμπόδια που υπήρξαν κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

προγράμματος; 
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Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία 
 

2.1. Μελέτη περίπτωσης– Συμμετέχοντες 

Ο Γιώργος (υποθετικό όνομα) ηλικίας 13 ετών έχει λάβει διάγνωση διάχυτης 

αναπτυξιακής διαταραχής/αυτισμού και αποτελεί την μελέτη περίπτωσης. Ο Γιώργος είναι 

μαθητής ενός εξαθέσιου γενικού δημοτικού σχολείου. Φοίτησε σε ειδικό νηπιαγωγείο και 

επανέλαβε τη μία τάξη του. Η μητέρα του αποφάσισε να ακολουθήσει το γενικό σχολείο γιατί 

πίστευε πως δεν θα είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει επικοινωνιακές και γλωσσικές 

δεξιότητες, αφού οι περισσότεροι συμμαθητές του δεν είχαν λόγο και είχαν έντονα 

ξεσπάσματα θυμού. 

Το περιβάλλον του σχολείου του είναι πολύ υποστηρικτικό, καθώς το εκπαιδευτικό 

προσωπικό προσπαθεί να τον εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και σε άλλου 

είδους δραστηριότητες. Οι συμμαθητές του είναι πολύ φιλικοί μαζί του, τον πλησιάζουν στα 

διαλείμματα και του μιλάνε. Ο Γιώργος ανταποκρίνεται τις περισσότερες φορές και απαντά 

στις ερωτήσεις τους. Είναι σημαντικό πως όταν κάτι τον ενοχλεί ή αν δεν θέλει να 

συνομιλήσει με τους συμμαθητές του λέει «όχι». Είναι ένας τρόπος να εκδηλώνει αυτό που 

τον ενοχλεί.  

Ο Γιώργος είναι ιδιαίτερα προσκολλημένος με τη θεία του, με την οποία περνάει πολύ 

μεγάλο μέρος της ημέρας καθώς οι γονείς του εργάζονται και λείπουν αρκετές ώρες από το 

σπίτι.Ο Γιώργος πηγαίνει συχνά βόλτα με τη θεία του ή για ψώνια σε διάφορα καταστήματα 

της γειτονιάς. Αγαπημένη του δραστηριότητα είναι όταν πηγαίνει μαζί της στον φούρνο της 

γειτονιάς του και βλέπει τον αγαπημένο του φίλο και συμμαθητή γιατί οι γονείς του 

δουλεύουν εκεί. Παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος περνάει τόση ώρα με τη θεία του και είναι 

παρών σε διάφορες δραστηριότητες, συνήθως δεν λαμβάνει ενεργητικό ρόλο σε αυτές. 

Του αρέσει πολύ να παρακολουθεί μαζί με την μεγαλύτερη αδερφή του διάφορα 

προγράμματα στην τηλεόραση, ωστόσο επειδή είναι αρκετά ενθουσιώδης και φωνάζει, εκείνη 

ενοχλείται και αποχωρεί. Είναι επίσης ιδιαίτερα προσκολλημένος στη μητέρα του η οποία 

συνήθως προλαβαίνει τις ανάγκες του Γιώργου και τις ικανοποιεί προτού προλάβει ο ίδιος να 

το ζητήσει και αυτό του αρέσει πολύ. Με τον πατέρα του κάνουν κάποια μαθήματα μαζί στο 

κολυμβητήριο όμως ο Γιώργος συχνά αντιδρά με την παρουσία του πατέρα του και συχνά 

εκνευρίζεται μαζί του και του φωνάζει. Ο Γιώργος κάνει δύο φορές την εβδομάδα συνεδρίες 
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με λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή και μία φορά την εβδομάδα ένα πρόγραμμα 

κολύμβησης το οποίο τον ευχαριστεί ιδιαίτερα όταν δεν συμμετέχει ο πατέρας του.  

Στην έρευνα έλαβε μέρος ο μαθητής και συλλέχθηκαν πληροφορίες από τη μητέρα 

και τον δάσκαλο της γενικής τάξης. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί πως η επιλογή του 

συγκεκριμένου μαθητή έγινε με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας, αφού η ερευνήτρια 

είναι η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής. 

 

2.2. Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

2.2.1. ΚλίμακαΑυτοπροσδιορισμόυAIRSelf-DeterminationScale 

 

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τρία εργαλεία συλλογής δεδομένων. Το 

πρώτο εργαλείο ήταν η κλίμακα AIRSelf-DeterminationScale η οποία παρέχει πληροφορίες 

για την ικανότητα και τις ευκαιρίες για αυτοπροσδιορισμό που παρουσιάζονται στον 

συμμετέχοντα. Η κατασκευή της κλίμακας αυτής βασίζεται στη θεωρία του εαυτού η οποία 

εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αλληλεπιδρά και εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που 

του παρουσιάζονται για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού ώστε να καταφέρει να 

προσδιορίσει τις επιθυμίες και τους στόχους του. Σύμφωνα με τις αρχές της 

αυτοπροσδιοριζόμενης μάθησης, η κλίμακα AIRκαθορίζει το ποσοστό επάρκειας και τις 

δυνατότητες των συμμετεχόντων για αυτοπροσδιορισμό (Wolman, Campeu, Dubois, 

Mithaug, & Stolarski, 1994). 

Η κλίμακα AIRαποτελείται από τρεις φόρμες συμπλήρωσης. Η πρώτη φόρμα 

συμπληρώνεται από τον μαθητή, η δεύτερη από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης και η 

τρίτη από τον γονέα. Το πρώτο μέρος της κλίμακας που συμπληρώνεται από τον μαθητή 

αποτελείται από δύο ενότητες η καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει δύο υποενότητες. Η 

πρώτη ενότητα αφορά τις ικανότητες του μαθητή και περιλαμβάνει τις υποενότητες 

«Πράγματα που κάνω» και «Πώς αισθάνομαι». Η δεύτερη ενότητα μετρά τις ευκαιρίες που 

έχει ο μαθητής για αυτοπροσδιορισμό και περιλαμβάνουν τις υποενότητες «Τι συμβαίνει στο 

σχολείο» και «Τι συμβαίνει στο σπίτι». 

Η φόρμα του μαθητή αποτελείται συνολικά από 24 ερωτήσεις, κάθε ενότητα 

αποτελείται από 12 και κάθε υποενότητα από 6.Στη φόρμα που συμπληρώνει ο μαθητής 
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υπάρχουν γραπτές διευκρινίσεις για τις λέξεις «στόχος» και «σχέδιο». Η λέξη «στόχος» 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι που θέλει να πάρει ή να κατορθώσει ο μαθητής στο 

κοντινό μέλλον, ενώ η λέξη «σχέδιο» αναφέρεται στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο 

μαθητής για να επιτύχει τον στόχο του. Αυτές οι διευκρινήσεις δίνονται γιατί στο τέλος του 

ερωτηματολογίου, ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις που είναι οι εξής: 

Α)Δώσε ένα παράδειγμα από έναν στόχο τον οποίο θέλετε να πετύχετε τώρα. Β) Τι κάνεις για 

να επιτύχεις αυτό τον στόχο; Γ) Πόσο καλός είσαι στην προσπάθειά σου να επιτύχεις αυτό 

τον στόχο; Επιπλέον, δίνονται γραπτές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας και 

βεβαιώνεται πως δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Οι απαντήσεις σε κάθε 

κλίμακα ενότητα δίνονται σε 5βαθμη κλίμακα τύπου Likert. 

Η δεύτερη φόρμα που συμπληρώνεται είναι αυτή του εκπαιδευτικού της γενικής 

τάξης και είναι διαφορετική από αυτή του μαθητή. Αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη 

αναφέρεται στο επίπεδο προσδιορισμού του μαθητή σύμφωνα με την εκτίμηση του 

εκπαιδευτικού και αποτελείται από τρεις υποενότητες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει 

έξι ερωτήσεις. Η πρώτη υποενότητα αφορά ερωτήσει σχετικά με τη «Γνώση για τις 

συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού», η δεύτερη την «Επάρκεια του μαθητή να εμφανίζει 

συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού» και η τρίτη την «Αντίληψη για τη γνώση και την ικανότητα 

να πραγματοποιήσει ο μαθητής συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού». Η δεύτερη ενότητα 

εξετάζει τις ευκαιρίες που έχει ο μαθητής να αναπτύξει συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού. 

Αποτελείται από δύο υποενότητες που περιλαμβάνουν η καθεμία από έξι ερωτήσεις. Η πρώτη 

περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την «ευκαιρία για να αναπτύξει συμπεριφορές 

αυτοπροσδιορισμού στο σχολείο» και η δεύτερη ερωτήσεις για την «ευκαιρία να αναπτύξει 

συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού στο σπίτι». Στο τέλος ο εκπαιδευτικός απαντά στις εξής 

τρεις ερωτήσεις: A) Παρακαλώ δώστε ένα παράδειγμα ενός στόχου για την κατάκτηση του 

οποίου δουλεύει ο μαθητής. Β)Τι κάνει ο μαθητής για να φτάσει στο στόχο αυτό; Γ) Πώς τα 

πάει ο μαθητής ως προς την κατάκτηση αυτού του στόχου; 

Η τρίτη φόρμα του ερωτηματολογίου συμπληρώνεται από τον γονέα του μαθητή. 

Αποτελείται από τρεις ενότητες η καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνουν έξι ερωτήσεις. Η 

πρώτη ενότητα αφορά «Πράγματα που το παιδί κάνει», δηλαδή μετρά τις ικανότητες 

αυτοπροσδιορισμού του μαθητή από την οπτική γωνία του γονέα. Η δεύτερη ενότητα 

περιλαμβάνει ερωτήσεις για το «Τι συμβαίνει στο σπίτι», δηλαδή διερευνώνται οι ευκαιρίες 

που δίνονται στο παιδί όταν βρίσκεται στο σπίτι και η τρίτη ενότητα αφορά ερωτήσεις για το 
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«Τι συμβαίνει στο σχολείο». Στο τέλος ο γονέας απαντά στις ίδιες ερωτήσεις που απαντά και ο 

εκπαιδευτικός της γενικής τάξης. 

 

2.2.2.Η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού της ARC 

Αρχικά πρέπει να αναφερθεί πως η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού της ARCδεν 

αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο αλλά έχει σχεδιαστεί για την ενδυνάμωση του 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και ήπια και μέτρια νοητική 

αναπηρία και χορηγείται σε άτομα ηλικίας 13-21 ετών. Με τη κλίμακα αυτή ο εκπαιδευτικός 

δίνει την δυνατότητα στον μαθητή να αξιολογήσει μόνος του τις αντιλήψεις του για το 

επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού του, να εντοπίσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του και 

να αξιολογήσει την πρόοδό του (Παπαστεργιοπούλου, 2016 όπως αναφέρεται στο Φετση, 

2008).Παρά το γεγονός ότι η κλίμακα αυτή χορηγείται σε άτομα με νοητική αναπηρία, 

ωστόσο έρευνες έχουν δείξει πως μπορεί να χορηγηθεί και σε άτομα με ΔΑΦ ωστόσο είναι 

δύσκολο να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις που αφορούν τις ενότητες της ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης και της συνειδητοποίησης του εαυτού (Chouet. al, 2015∙Chouet. al, 2016). 

Η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού της ARCαποτελείται από τέσσερις ενότητες που 

αντιστοιχούν στα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού, δηλαδή 

αυτονομία, αυτορρύθμιση, ψυχολογική ενδυνάμωση και συνειδητοποίηση του εαυτού. Οι δύο 

πρώτες υποενότητες της αυτονομίας εκτιμούν την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της 

οικογένειας ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις αφορούν τη δράση του σύμφωνα με τις αντιλήψεις, τις 

προτιμήσεις και τις επιλογές του.  

Η δεύτερη ενότητα της κλίμακας μετρά την αυτορρύθμιση του ατόμου και 

αποτελείται από δύο υποενότητες εκ των οποίων η πρώτη εξετάζει την επίλυση 

διαπροσωπικών γνωστικών προβλημάτων και η δεύτερη τη στοχοθέτηση και απόδοση του 

μαθητή στην επίτευξη του στόχου. Σε αυτή την ενότητα δίνεται η αρχή και το τέλος 

διάφορων ιστοριών και ο μαθητής καλείται να γράψει τη μέση, δηλαδή το κύριο μέρος της 

ιστορίας ώστε να έχει συνοχή και συνάφεια με την αρχή και το τέλος της. 

Η τρίτη ενότητα εξετάζει την ψυχολογική ενδυνάμωση του μαθητή. Ο μαθητής 

διαβάζει δύο αντίθετες προτάσεις και επιλέγει αυτή που τον εκφράζει καλύτερα. Όσο 

υψηλότερη είναι η βαθμολογία που συγκεντρώνει ο μαθητής, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

ψυχολογική ενδυνάμωσή του. Τέλος, η τέταρτη ενότητα αφορά την συνειδητοποίηση του 
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εαυτού και ο μαθητής καλείται να σημειώσει πόσο συμφωνεί ή διαφωνεί με τη δήλωση που 

διαβάζει. Όσο μεγαλύτερη βαθμολογία συγκεντρώσει, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

συνειδητοποίηση του εαυτού του. 

Η βαθμολόγηση της κλίμακας γίνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Για να 

αξιολογηθεί το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού γενικά, προστίθεται το σκορ από την κάθε 

ενότητα. Το υψηλότερο σκορ που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος είναι 148 μονάδες. Για 

την αξιολόγηση  των επιμέρους χαρακτηριστικών του αυτοπροσδιορισμού, λαμβάνεται 

υπόψη το σκορ που συγκεντρώθηκε σε κάθε ενότητα της κλίμακας ξεχωριστά. 

 

2.2.3. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης «Πώς αντιλαμβάνομαι 

τον εαυτό μου Ι» (ΠΑΤΕΜ Ι). 

 Ένα ακόμα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή δεδομένων για την 

έρευνα είναι το ερωτηματολόγιο «Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου Ι» (ΠΑΤΕΜ Ι) το οποίο 

είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αποτελείται από εικόνες για την αξιολόγηση τεσσάρων 

τομέων της αυτοαντίληψης μαθητών Α’, Β’ και Γ’ τάξης του δημοτικού. ΤοΠΑΤΕΜΙ, 

είναιηελληνικήέκδοσητουερωτηματολογίου«PictorialScaleofPerceivedCompetenceandSocial

AcceptanceforYoungChildren» είναιτοπρώτοτηςσειράς. Υπάρχουν τέσσερις εκδόσεις του 

ερωτηματολογίου που αφορούν παιδιά ηλικίας μέχρι και 18 ετών. Στην ελληνική έκδοση 

διατηρήθηκαν όλες οι κλίμακες του ερωτηματολογίου αλλά μειώθηκε ο αριθμός των 

ερωτήσεων κάθε κλίμακας από έξι σε πέντε και κάποιες ερωτήσεις αναδιατυπώθηκαν ή 

αντικαταστάθηκαν με άλλες για να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της ελληνικής 

έκδοσης (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

 Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τέσσερις κλίμακες που αποτυπώνουν τέσσερις 

τομείς της αυτοαντίληψης οι οποίοι είναι η σχολική ικανότητα του παιδιού, οι σχέσεις με 

τους συνομηλίκους, η σωματική ικανότητα και οι σχέσεις με την μητέρα. Οι ερωτήσεις που 

αφορούν τη σχολική ικανότητα του παιδιού αποτυπώνουν την αντίληψη του μαθητή για τις 

επιδόσεις του στη γλώσσα, την αριθμητική, την ορθογραφία και τα άλλα μαθήματα του 

σχολείου. Οι ερωτήσεις της κλίμακας των σχέσεων με τους συνομηλίκους αξιολογούν το 

κατά πόσο ο μαθητής πιστεύει ότι έχει φίλους με τους οποίους παίζει και κάνει παρέα, ενώ 

αυτές της κλίμακας της σωματικής ικανότητας αξιολογούν την αντίληψη του παιδιού για την 

ικανότητά του σε σωματικές ασκήσεις όπως το τρέξιμο και το σκαρφάλωμα. Τέλος, η 

κλίμακα «Σχέσεις με τη μητέρα», περιλαμβάνει ερωτήσεις που αξιολογούν την αντίληψη του 
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παιδιού για τη συμπεριφορά της μητέρας προς εκείνο και κατά πόσο εκείνο αισθάνεται πως η 

μητέρα του ασχολείται μαζί του και το καταλαβαίνει. 

 Το ΠΑΤΕΜ Ι περιλαμβάνει σαράντα ερωτήσεις από τις οποίες, οι είκοσι αφορούν τα 

αγόρια και οι υπόλοιπες τα κορίτσια, πέντε για κάθε κλίμακα, οπότε κάθε φορά που 

χορηγείται χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες είκοσι ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση αποτελείται 

από δύο σκέλη, καθένα από το οποίο περιγράφει ένα διαφορετικό τύπο παιδιού. Πάντα η μία 

ερώτηση έχει θετική και η άλλη αρνητική χροιά. Η κάθε ερώτηση συνοδεύεται και από την 

αντίστοιχη εικόνα που περιγράφει την ερώτηση. Ο μαθητής ακούει τις ερωτήσεις από τον 

εκπαιδευτικό και επιλέγει μία από τις δύο εικόνες κάθε φορά, αυτή που τον αντιπροσωπεύει 

περισσότερο. Επιπλέον, πρέπει να απαντήσει στο αν η εικόνα που διάλεξε τον 

αντιπροσωπεύει πολύ ή λίγο.  

 Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με 1, 2, 3, 4 με τις υψηλότερες τιμές να αντανακλούν 

υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης. Ο εκπαιδευτικός σημειώνει τη βαθμολογία του παιδιού 

στο κλειδί παρατήρησης του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια βγαίνει ο μέσος όρος των 

τιμών των ερωτήσεων κάθε κλίμακας που αποτελεί και τον βαθμό αυτοαντίληψης του 

μαθητή στον αντίστοιχο τομέα της ζωής του. Στο τέλος, διαμορφώνεται το ατομικό προφίλ 

αυτοαντίληψης του μαθητή από τη βαθμολογία που συγκέντρωσε στην κάθε κλίμακα και 

απεικονίζεται σε ένα διάγραμμα όπου στον οριζόντιο άξονα τοποθετούνται οι τέσσερις τομείς 

της αυτοαντίληψης και στον κάθετο η βαθμολογία που συγκέντρωσε ο μαθητής σε κάθε 

τομέα (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

 

2.2.4 Αξιολόγηση των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης 

 

Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης έγινε μέσω της παρατήρησης 

του μαθητή στο σχολείο και στο σπίτι. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν και οι πληροφορίες που 

δόθηκαν από τη μητέρα αλλά και τη θεία του παιδιού.Οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν στο 

προφίλ του μαθητή. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα του παιδιού, 

κανονίστηκε μία συνάντηση στο σπίτι του όπου έγινε μία συνέντευξη σε μορφή συζήτησης 

ανάμεσα στη μητέρα του παιδιού, τη θεία του και την ερευνήτρια. Ζητήθηκαν πληροφορίες 

σχετικά με την καθημερινότητα του παιδιού και τι κάνει μέσα στο σπίτι αλλά και στον 

ελεύθερο χρόνο του. Επίσης, ζητήθηκαν πληροφορίες για το αν το παιδί επιλέγει μόνο του τη 
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δραστηριότητα που θέλει να κάνει ή αν παίρνει πρωτοβουλίες για την οποιαδήποτε πράξη του 

στο πλαίσιο του σπιτιού. 

Πρέπει να αναφερθεί πως η μητέρα του παιδιού ήταν περισσότερο επιφυλακτική στο 

να ενημερώσει την ερευνήτρια για τις συνήθειες του παιδιού από τη θεία του. Ενώ η μητέρα 

αρχικά υποστήριζε πως το παιδί βοηθά στην προετοιμασία του φαγητού και ζητά μόνος του 

αυτό που θέλει ή επιλέγει τις δραστηριότητες που θέλει να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του, η 

θεία του παιδιού υποστήριζε έντονα πως όλη η οικογένεια προλαβαίνει τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες του παιδιού με αποτέλεσμα εκείνος να μην έχει την ευκαιρία να κάνει επιλογές ή να 

πάρει πρωτοβουλίες για θέματα που τον αφορούν. Η ερευνήτρια, αφού διαβεβαίωσε την 

μητέρα του παιδιού για ακόμα μία φορά πως οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να 

αποκαλυφθούν σε κανέναν και πως είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που λαμβάνει σχετικά 

με τον μαθητή πρέπει να είναι απόλυτα σαφείς ώστε να σχεδιαστεί ένα κατάλληλο 

πρόγραμμα παρέμβασης για εκείνον, συμφώνησε με τη θεία του παιδιού και χαρακτήρισε το 

παιδί ως «άβουλο». Συνέχισε, λέγοντας πως για την κατάσταση αυτή φταίει τόσο η ίδια όσο 

και η υπόλοιπη οικογένεια, αφού το παιδί δεν έχει μάθει να ζητάει κάτι, να επιλέγει ανάμεσα 

σε δύο δραστηριότητες ή αντικείμενα καθώς δεν του δίνεται η ευκαιρία. Γνωρίζουν σχεδόν 

πάντα τι χρειάζεται και τι επιθυμεί εκείνος και του το παρέχουν προτού προλάβει να κάνει 

κάποια ενέργεια για να το αποκτήσει. 

 

2.3. Διαδικασία 

 

Η διαδικασία της έρευνας έλαβε χώρα κατά τη χρονική περίοδο Νοέμβριος 2016- 

Απρίλιος 2017 στα Γρεβενά. Ο συγκεκριμένος μαθητής με ΔΑΦ επιλέχθηκε ως 

συμμετέχοντας καθώς είναι μαθητής της ερευνήτριας. Η σχέση τους είναι ιδιαίτερα στενή και 

η μητέρα του παιδιού είναι ιδιαίτερα χαρούμενη με αυτό, γεγονός που συνετέλεσε στο να 

πάρει η ερευνήτρια την άδεια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος.  

Αρχικά υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα του παιδιού για να ενημερωθεί 

για το πρόγραμμα παρέμβασης και την υλοποίηση της έρευνας. Ακολούθησε δια ζώσης 

συζήτηση την οποία ζήτησε η μητέρα για να ενημερωθεί για τους σκοπούς της έρευνας και 

τον τρόπο διεξαγωγής της. Η ίδια ήθελε επιπλέον να βεβαιωθεί πως το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα δεν θα επιβαρύνει το παιδί και πως θα είναι κάτι ωφέλιμο για εκείνο. Επίσης, 
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ζητήθηκε η άδειά της με σκοπό κάποιες δεξιότητες να διδαχθούν στον χώρο του σπιτιού και 

ήταν θετική σε αυτό. Τέλος, η ερευνήτρια διαβεβαίωσε τη μητέρα πως θα τηρηθεί η αρχή της 

ανωνυμίας και τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού δεν θα δημοσιοποιηθούν πουθενά. 

Αφού η μητέρα έδωσε την άδειά της για την διεξαγωγή της έρευνας, σε δεύτερη 

συνάντηση και πάλι στο σπίτι του παιδιού, δόθηκε το ερωτηματολόγιο της κλίμακας AIRστη 

μητέρα. Η συμπλήρωση του έγινε με τη βοήθεια της ερευνήτρια καθώς η μητέρα του παιδιού 

ζητούσε περαιτέρω παραδείγματα για να κατανοήσει πλήρως τις ερωτήσεις. Μετά τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, έγινε μία συζήτηση για τις δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης που έχει κατακτήσει ο μαθητής και αν η μητέρα του θεωρεί πως οι δεξιότητες 

αυτές είναι σημαντικές για την καθημερινότητα και τη μετέπειτα ζωή του παιδιού. Η ίδια είπε 

πως ο Γιώργος δεν κάνει πολλά πράγματα όσον αφορά τη φροντίδα του σπιτιού γιατί δεν του 

δίνεται η ευκαιρία. Επιπλέον, τόνισε πως το παιδί δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί στην 

τουαλέτα και χρειάζεται βοήθεια, αλλά ζήτησε να μην γίνει καμία παρέμβαση από την 

ερευνήτρια σε αυτό τον τομέα. Τέλος, ανέφερε πως την προβληματίζει ιδιαίτερα πως το παιδί 

δεν δηλώνει αυτό που θέλει να κάνει και γενικότερα δεν κάνει επιλογές, όμως πιστεύει πως 

έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης γι’ αυτό καθώς υποστήριξε πως προλαβαίνει τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες του παιδιού. Οι πληροφορίες που δόθηκαν από τη μητέρα του παιδιού 

καταγράφηκαν με τη μορφή σημειώσεων ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του 

συμμετέχοντα και τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης. 

Το ερωτηματολόγιο της ίδιας κλίμακας δόθηκε την ίδια μέρα και στο παιδί, χωρίς 

όμως να είναι συνεργάσιμο. Ωστόσο, συμπληρώθηκε την επόμενη ημέρα στο σχολείο, στον 

ατομικό χώρο εργασίας του, καθώς εκεί ήταν πιο ήρεμο. Ο μαθητής είχε την ικανότητα να 

διαβάζει τις ερωτήσεις, ωστόσο έδειχνε να μην τις αντιλαμβάνεται, οπότε η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου της κλίμακας AIR από εκείνον έγινε και πάλι με τη βοήθεια της 

ερευνήτριας καθώς οι ερωτήσεις διαβάζονταν από εκείνη και δίνονταν παραδείγματα 

προσαρμοσμένα στην καθημερινότητα του μαθητή. 

Αφού συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια αυτά από τον συμμετέχοντα και τη μητέρα 

του, έγινε μία ενημέρωση στον δάσκαλο της γενικής εκπαίδευσης του μαθητή για τη 

διεξαγωγή και τους σκοπούς της έρευνας και του ζητήθηκε να συμπληρώσει και εκείνος το 

ερωτηματολόγιο της κλίμακας AIR. Εκείνος ήταν πολύ πρόθυμος να το κάνει και η 

συμπλήρωσή του έγινε την ίδια μέρα στο χώρο του σχολείου, χωρίς να ζητηθούν 

διευκρινήσεις για τις ερωτήσεις. 
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Μετά από μία εβδομάδα δόθηκε στον μαθητή η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού της 

ARCγια να την συμπληρώσει. Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη συμπλήρωση της 

κλίμακας αυτής καθώς έδειχνε πως δεν αντιλαμβάνεται τις ερωτήσεις. Δόθηκαν από την 

ερευνήτρια παραδείγματα σχετικά με την καθημερινότητά του. Ωστόσο, δυσκολεύτηκε 

ιδιαίτερα στις πρώτες δύο ενότητες της κλίμακας που αφορούν την αυτονομία και την 

αυτορρύθμιση και δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στους άλλους δύο τομείς, της ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης και της συνειδητοποίησης του εαυτού. Η συμπλήρωση της κλίμακας 

αυτοπροσδιορισμού της ARC έγινε και πάλι στον χώρο ατομικής εργασίας του μαθητή, σε 

περιβάλλον απόλυτης ησυχίας, ωστόσο ο Γιώργος επειδή δυσκολεύτηκε στη συμπλήρωσή 

της αντέδρασε έντονα και πέταξε το ερωτηματολόγιο πριν συμπληρωθούν οι δύο τελευταίες 

ενότητες. Η προσπάθεια για την συμπλήρωσή τους έγινε και την επόμενη ημέρα, ωστόσο ο 

Γιώργος δεν κατάφερε και πάλι να ανταποκριθεί κάτι που τον στεναχώρησε ιδιαίτερα.  

Μετά από τρεις ημέρες δόθηκε στον συμμετέχοντα το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

της αυτοαντίληψης ΠΑΤΕΜ Ι. Η διαδικασία της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου έγινε 

και πάλι στον χώρο του μαθητή και ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη γι’ αυτόν καθώς μπορούσε 

πολύ εύκολα να καταλάβει τις ερωτήσεις που του διάβαζε η ερευνήτριακαι συνδυάζοντάς τες 

με τις εικόνες του ερωτηματολογίου η διαδικασία συμπλήρωσής του ήταν εύκολη και πολύ 

ευχάριστη για τον μαθητή.  

Στη συνέχεια, έγινε η αρχική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των τριών εργαλείων 

για την εκτίμηση του αυτοπροσδιορσμού του παιδιού. Επιπλέον, έγινε μία δια ζώσης 

συζήτηση με τη μητέρα του παιδιού όπου συζητήθηκαν οι πέντε τομείς των δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης στους οποίους το παιδί θα έπρεπε να εκπαιδευτεί. Οι πέντε βασικοί 

τομείς που προτάθηκαν ήταν η αυτοεξυπηρέτηση, η φροντίδα του σπιτιού, οι δεξιότητες στην 

κοινότητα, η διαχείριση χρημάτων και ο ελεύθερος χρόνος. Ακολούθησε η αξιολόγηση του 

μαθητή στους πέντε αυτούς τομείς και σχεδιάστηκε το πρόγραμμα παρέμβασης. 

 

2.4. Σχεδιασμός και Εφαρμογή ΠρογράμματοςΠαρέμβασης Δεξιοτήτων 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης 
   

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα του παιδιού κανονίστηκε μία 

συνάντηση στο σπίτι όπου έγινε και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης 

που κατέχει ή όχι ο μαθητής. Αρχικά, ζητήθηκαν κάποιες πληροφορίες από τη μητέρα του 
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παιδιού σχετικά με πράγματα που κάνει στο σπίτι, αν βοηθάει σε δουλειές του σπιτιού ή αν 

και ο ίδιος επιθυμεί ή όχι να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Η μητέρα του Γιώργου 

απάντησε πως το παιδί δεν συμμετείχε ποτέ σε κάποια δραστηριότητα που είχε σχέση με τη 

φροντίδα του σπιτιού. Επιπλέον, ανέφερε πως εκείνη έκανε τις περισσότερες επιλογές που 

αφορούσαν το παιδί της χωρίς εκείνο να ενοχλείται ή να αντιδρά αφού έτσι είχε συνηθίσει. 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τον μαθητή να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις που 

αφορούσαν τις δραστηριότητες που κάνει στον ελεύθερο χρόνο του. Έπρεπε να επιλέξει 

ανάμεσα σε δύο δραστηριότητες που του ανέφερε η ερευνήτρια, ποια ήταν εκείνη που του 

άρεσε περισσότερο να κάνει είτε μέσα στο σπίτι είτε εκτός σπιτιού. Το παιδί δεν έδινε κάποια 

απάντηση και φάνηκε να δυσανασχετεί με τη διαδικασία. Όταν η ερευνήτρια ρωτούσε τον 

μαθητή τι κάνει όταν δεν είναι σπίτι το μόνο που απαντούσε εκείνος ήταν «θεία», πιθανόν 

γιατί περνά πολύ χρόνο μαζί της. 

Αφού τελείωσε και η συζήτηση με τον μαθητή, εκείνος οδηγήθηκε με την ερευνήτρια 

στο δωμάτιό του όπου του ζητήθηκε να επιλέξει ένα ρούχο από την ντουλάπα του το οποίο 

φοράει όταν κάνει πολύ κρύο. Ο μαθητής επέλεξε ένα πουλόβερ, επομένως φαινομενικά η 

απάντηση που έδωσε ήταν σωστή ωστόσο όταν του ζητήθηκε να επιλέξει ένα ρούχο το οποίο 

μπορεί να φορέσει όταν κάνει πολύ ζέστη, εκείνος επέλεξε και πάλι την ίδια μπλούζα. Η 

διαδικασία επαναλήφθηκε άλλες πέντε φορές αλλά ο μαθητής έδινε πάντα την ίδια απάντηση. 

Η μητέρα του ενημέρωσε την ερευνήτρια πως ο παιδί επέλεγε πάντα την αγαπημένη του 

μπλούζα και πως εκείνη επιλέγει τα ρούχα που φοράει για κάθε περίπτωση το παιδί. 

 Μετά την αξιολόγηση του μαθητή σχετικά με τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης 

ορίστηκαν πέντε τομείς δεξιοτήτων και τέθηκαν οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι 

στόχοι.  

 

 

2.4.1. Δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης 

 

Οι πρώτος τομέας αφορά την αυτοεξυπηρέτηση του μαθητή. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης στις οποίες εκπαιδεύτηκε ο μαθητής καθώς 

και οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι που τέθηκαν. 
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Δεξιότητες Μακροπρόθεσμος 
στόχος 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι 

1. Πλύσιμο χεριών. Ο μαθητής να πλένει 
μόνος του τα χέρια του 
πριν και μετά από κάθε 
γεύμα χωρίς τη βοήθεια 
και την προτροπή 
κάποιου ενήλικα. 

Α. Ο μαθητής να πηγαίνει στο μπάνιο πριν και μετά το γεύμα του 
χωρίς την προτροπή του δασκάλου ή του γονέα και να πλένει τα 
χέρια του ακολουθώντας οπτικοποιημένες οδηγίες. 
Β. Ο μαθητής να πηγαίνει στο μπάνιο πριν και μετά από το γεύμα 
του, χωρίς την προτροπή του δασκάλου ή του γονέα και να πλένει 
τα χέρια του χωρίς να ακολουθεί καμία οδηγία, λεκτική ή μη. 

2. Πλύσιμο 
δοντιών. 

Ο μαθητής να μπορεί να 
πλένει τα δόντια του μετά 
από κάθε   γεύμα χωρίς 
την προτροπή και τη 
βοήθεια του γονέα ή του 
δασκάλου. 

Α. Ο μαθητής να πηγαίνει μόνος του στο μπάνιο, χωρίς την 
προτροπή του δασκάλου ή του γονέα για να πλύνει τα δόντια του 
μετά από κάθε γεύμα. 
Β. Ο μαθητής να μπορεί να βάζει μόνος του οδοντόκρεμα στην 
οδοντόβουρτσά του. 
Γ. Ο μαθητής να πλένει τα δόντια του ακολουθώντας 
οπτικοποιημένες οδηγίες μετά από κάθε γεύμα. 
Δ. Ο μαθητής να μπορεί να πλένει τα δόντια του χωρίς τη βοήθεια 
των οδηγιών μετά από κάθε γεύμα. 

3. Χτένισμα 
μαλλιών. 

Ο μαθητής να μπορεί να 
χτενίζει τα μαλλιά του 
χωρίς την προτροπή και 
τη βοήθεια από τον 
δάσκαλο ή τον γονέα πριν 
ξεκινήσει για το σχολείο. 

Α. Ο μαθητής να μπορεί να κρατά στη σωστή θέση τη χτένα χωρίς 
καμία βοήθεια. 
Β. Ο μαθητής να χτενίζει τα μαλλιά του χωρίς καμία βοήθεια πριν 
φύγει για το σχολείο. 
 

4. Επιλογή ρούχων. Ο μαθητής να μπορεί να 
επιλέγει μόνος του τα 
ρούχα που επιθυμεί να 
φορέσει ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες. 

Α. Ο μαθητής να μπορεί να ξεχωρίζει τα καλοκαιρινά από τα 
χειμερινά ρούχα που έχει στη ντουλάπα του χωρίς καμία βοήθεια. 
Β. Ο μαθητής να μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε δύο μπλούζες που 
έχει στη ντουλάπα του, αυτή που επιθυμεί να φορέσει ανάλογα με 
τις καιρικές συνθήκες χωρίς καμία βοήθεια. 
Γ. Ο μαθητής να μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε τρεις μπλούζες 
που έχει στη ντουλάπα του,  αυτή που επιθυμεί να φορέσει 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες χωρίς καμία βοήθεια. 
Δ. Ο μαθητής να μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε τέσσερις ή και 
περισσότερες μπλούζες που έχει στη ντουλάπα του, εκείνη που 
επιθυμεί να φορέσει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες χωρίς καμία 
βοήθεια. 
Ε. Ο μαθητής να μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε δύο παντελόνια 
που έχει στη ντουλάπα του, αυτό που επιθυμεί να φορέσει ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες  χωρίς καμία βοήθεια.  
ΣΤ. Ο μαθητής να μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε τρία παντελόνια 
που έχει στη ντουλάπα του, αυτό που επιθυμεί να φορέσει ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες χωρίς καμία βοήθεια. 
Ζ. Ο μαθητής να μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε τέσσερα ή και 
περισσότερα παντελόνια που έχει στη ντουλάπα του, αυτό που 
επιθυμεί να φορέσει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες χωρίς καμία 
βοήθεια. 

Πίνακας 1. Δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης 

 

Για την επίτευξη του πρώτου μακροπρόθεσμου στόχου, η ερευνήτρια στον χώρο του 

σχολείου, έδειξε στον μαθητή ένα βίντεο στον υπολογιστή, όπου ένα παιδί γυρνώντας από το 

σχολείο, πήγαινε στο μπάνιο, έπλενε τα χέρια του και στη συνέχεια καθόταν στο τραπέζι για 

να φάει. Αφού τελείωνε το φαγητό του, σηκωνόταν από το τραπέζι της κουζίνας, πήγαινε και 
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πάλι στο μπάνιο και ξαναέπλενε τα χέρια του. Αφού ο μαθητής παρακολούθησε το βίντεο, 

του έγιναν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Στις ερωτήσεις που ο μαθητής δεν μπορούσε 

να απαντήσει, η ερευνήτρια του ξαναέδειχνε το βίντεο και τόνιζε ποια σημεία έπρεπε ο 

μαθητής να προσέξει καλύτερα. Αφού ο μαθητής είδε ξανά το βίντεο και απάντησε σε όλες 

τις ερωτήσεις της ερευνήτριας σχετικά με αυτό, εκείνη του εξήγησε πως πριν και μετά το 

φαγητό πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας γιατί αν τρώμε με βρώμικα χέρια μπορεί να 

αρρωστήσουμε.  

Στη συνέχεια, ο μαθητής με τη βοήθεια της ερευνήτριας έγραψε έναν κανόνα, 

συνοδευόμενο από μία εικόνα σε ένα χαρτόνι το οποίο κολλήθηκε στην πόρτα της τάξης του 

ώστε να του υπενθυμίζει πότε πρέπει να πλένει τα χέρια του. Ο ίδιος κανόνας κολλήθηκε και 

στο σπίτι του παιδιού στο ψυγείο για να του υπενθυμίζει τι πρέπει να κάνει. Επιπλέον, η 

ερευνήτρια χρησιμοποιώντας την τεχνική της ανάλυσης έργου, δημιούργησε μία 

πλαστικοποιημένη καρτέλα με οδηγίες για το πώς πλένουμε τα χέρια μας, συνοδευόμενες από 

αντίστοιχες εικόνες. Η καρτέλα κολλήθηκε στο μπάνιο του σχολείου πάνω από τον νιπτήρα. 

Μία ίδια καρτέλα κολλήθηκε και στο μπάνιο του σπιτιού του παιδιού στην ίδια θέση. 

Στο σχολείο, όταν ο μαθητής έβλεπε στο πρόγραμμά του πως ήταν η ώρα του φαγητού, η 

ερευνήτρια του έδειχνε τον κανόνα που είχε γράψει και τον ρωτούσε «Τι πρέπει να κάνεις;». 

Εκείνος κατευθυνόταν στο μπάνιο του σχολείου και ακολουθώντας τις οδηγίες που έβλεπε 

στην καρτέλα έπλενε τα χέρια του. Η ίδια διαδικασία γινόταν και μετά το γεύμα του στο 

σχολείο και διήρκησε μία εβδομάδα. Η διαδικασία αυτή γινόταν και στο σπίτι του παιδιού για 

τρεις μέρες από την ερευνήτρια και στη συνέχεια συνεχίστηκε από τη μητέρα του παιδιού. 

Μετά το πέρας της μίας εβδομάδας, ο μαθητής φάνηκε πως είχε αυτοματοποιήσει τις 

κινήσεις που έπρεπε να κάνει και χωρίς την προτροπή της ερευνήτριας στον χώρο του 

σχολείου, αλλά και της μητέρα στο σπίτι, ο μαθητής όταν ερχόταν η ώρα του φαγητού 

κοίταζε τον κανόνα που είχε γράψει, κατευθυνόταν μόνος του στον χώρο του μπάνιου και 

έπλενε τα χέρια του ακολουθώντας τις οδηγίες. Το ίδιο γινόταν και μετά το γεύμα και 

στοσχολείο και στο σπίτι. Μετά από μία εβδομάδα, η ερευνήτρια αφαίρεσε και από το 

σχολείο αλλά και από το σπίτι τόσο το χαρτόνι με τον κανόνα όσο και τις καρτέλες με τις 

οδηγίες. Παρατηρήθηκε πως ο μαθητής δε παρουσίασε καμία δυσκολία στο να ολοκληρώσει 

τη διαδικασία που έπρεπε για να πλύνει τα χέρια του, χωρίς τη βοήθεια των οδηγιών. Ο 

πρώτος μακροπρόθεσμος στόχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
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 Ο δεύτερος μακροπρόθεσμος στόχος που τέθηκε αφορά στη δεξιότητα του 

πλυσίματος των δοντιών. Παρατηρήθηκε πως ο μαθητής δεν γνώριζε πώς να πλένει μόνος 

του τα δόντια του καθώς η μητέρα του κάθε πρωί αναλάμβανε να τα πλύνει εκείνη. Επίσης η 

μητέρα του παιδιού ανέφερε πως δεν άφηνε το παιδί να δοκιμάσει να πλύνει μόνο του τα 

δόντια του και δεν επιχείρησε ποτέ εκείνη να τον αφήσει να προσπαθήσει γιατί πίστευε πως 

θα χρειαζόταν αρκετό χρόνο τον οποίο η μητέρα δεν διέθετε καθώς μπορεί να βιαζόταν για 

να πάει στη δουλειά της ή να ασχοληθεί με κάποια άλλη δραστηριότητα. 

Όσον αφορά τον πρώτο βραχυπρόθεσμο στόχο, δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια 

διαδικασία αφού ο Γιώργος γνωρίζει πως μετά από κάθε γεύμα πρέπει να πλύνει τα δόντια 

του και κατευθύνεται μόνος του στο μπάνιο. 

Για την επίτευξη του δεύτερου βραχυπρόθεσμου στόχου χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

μίμησης προτύπου. Ο μαθητής μετά το απογευματινό του φαγητό κατευθυνόταν μόνος του 

στο μπάνιο του σπιτιού του όπου η ερευνήτρια τον βοήθησε να κρατήσει σωστά στο δεξί χέρι 

την οδοντόβουρτσα και στο αριστερό την οδοντόκρεμα. Στη συνέχεια εκείνη ζήτησε από το 

παιδί να κάνε ότι βλέπει από την ερευνήτρια. Εκείνη έβαλε οδοντόκρεμα στη δική της 

οδοντόβουρτσα και περίμενε από το παιδί να ανταποκριθεί. Στη αρχή, ο μαθητής 

δυσκολεύτηκε, ωστόσο μετά από λίγες προσπάθειες ο μαθητής τα κατάφερε. Στη συνέχεια, η 

ερευνήτρια χρησιμοποιώντας τη τεχνική της ανάλυσης έργου έγραψε σε καρτέλα τις οδηγίες 

που πρέπει να ακολουθεί ο μαθητής για τη διαδικασία πλυσίματος των δοντιών. Η καρτέλα 

πλαστικοποιήθηκε στο μπάνιο του σπιτιού του δίπλα από το νιπτήρα ώστε να είναι 

ευδιάκριτες από τον μαθητή. Μία ίδια καρτέλα τοποθετήθηκε και στο μπάνιο του σχολείου, 

ώστε η διαδικασία να γίνεται και σε εκείνο το πλαίσιο.  

Ο μαθητής για μία εβδομάδα μετά το πρωινό του στο σχολείο και το απογευματινό του 

γεύμα, ακολουθούσε την ίδια διαδικασία και στο σχολείο και στο σπίτι. Η ερευνήτρια 

χρησιμοποιώντας τη μίμηση προτύπου έδειχνε στον μαθητή τι να κάνει και επιπλέον εκείνος 

μπορούσε να βοηθηθεί από  τις οδηγίες που έβλεπε. Μετά από μία εβδομάδα, η ερευνήτρια 

σταμάτησε να χρησιμοποιεί την τεχνική μίμησης προτύπου και το παιδί μπορούσε να 

βοηθηθεί μόνο ακολουθώντας τις οδηγίες και τα βήματα που έβλεπε στις καρτέλες. Μετά, 

από δύο εβδομάδες, η ερευνήτρια απέσυρε τις αναρτημένες οδηγίες και από το σπίτι και από 

το σχολείο. Το παιδί, κατάφερε να πλύνει μόνο του τα δόντια του, αν και στην αρχή είχε 

κάποιες δυσκολίες, επομένως η ερευνήτρια του έδινε λεκτικές οδηγίες. Μετά από λίγες μέρες  
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ο μαθητής δεν χρειαζόταν καμία βοήθεια. Ο δεύτερος μακροπρόθεσμος στόχος 

επιτεύχθηκε. 

Ο επόμενος μακροπρόθεσμος στόχος αφορά στο χτένισμα των μαλλιών και ήταν ο εξής: 

Μακροπρόθεσμος στόχος: Ο μαθητής να μπορεί να χτενίζει τα μαλλιά του χωρίς την 

προτροπή και τη βοήθεια από τον δάσκαλο ή τον γονέα πριν ξεκινήσει από το σχολείο. 

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι στους οποίους αναλύεται ο παραπάνω μακροπρόθεσμος είναι οι 

εξής: 

 Ο μαθητής να μπορεί να κρατά στη σωστή θέση τη χτένα χωρίς καμία βοήθεια. 

 Ο μαθητής να χτενίζει τα μαλλιά του χωρίς καμία βοήθεια πριν φύγει για το σχολείο. 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος που τέθηκε δεν ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί καθώς το μόνο 

που χρειάστηκε ήταν η ερευνήτρια να δείξει στον μαθητή τον τρόπο που έπρεπε να πιάνει τη 

χτένα. Ο μαθητής κατάφερε αμέσως να ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία. Και πάλι πρέπει 

να αναφερθεί ότι ο μαθητής ήδη γνώριζε πως πρέπει να χτενίζει τα μαλλιά του πριν πάει στο 

σχολείο, ωστόσο τη διαδικασία αυτή την έκανε η μητέρα του για εκείνον. 

 Η τελευταία δεξιότητα που αφορούσε στην αυτοεξυπηρέτηση του μαθητή ήταν η 

επιλογή ρούχων από εκείνο,  τα οποία είναι κατάλληλα με τις καιρικές συνθήκες. Για την 

επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και κατά συνέπεια και του μακροπρόθεσμου στόχου που 

τέθηκε για την κατάκτηση της δεξιότητας αυτής ακολουθήθηκε μία σειρά δραστηριοτήτων 

που έλαβαν χώρα τόσο στο πλαίσιο του σχολείου, όσο και στο σπίτι του παιδιού. Όσον 

αφορά τον πρώτο βραχυπρόθεσμο στόχο, ο μαθητής ήδη γνώριζε πως τον χειμώνα φοράμε 

πιο ζεστά ρούχα και τα καλοκαίρι πιο ανάλαφρα όπως ανέφερε η μητέρα του. Ωστόσο, 

ζητήθηκε από τη μητέρα του παιδιού να βγάλει κάποιες φωτογραφίες από τα ρούχα του 

παιδιού, χειμερινά και καλοκαιρινά. Οι φωτογραφίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν στο σχολείο. 

Η ερευνήτρια έδωσε στον μαθητή ένα κόκκινο χάρτινο κουτί που έγραφε από έξω «Ρούχα 

που φοράω τον χειμώνα» και ένα πράσινο κουτί που έγραφε «Ρούχα που φοράω το 

καλοκαίρι». Ζητήθηκε από τον μαθητή να βάλει τις φωτογραφίες των ρούχων στο αντίστοιχο 

κουτί και όντως ο μαθητής ανταποκρίθηκε με επιτυχία και πολύ γρήγορα στην 

δραστηριότητα αυτή. Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες αντικαταστάθηκαν από άλλες εικόνες 

ρούχων, είτε χειμερινών είτε καλοκαιρινών τα οποία δεν ανήκαν στον μαθητή και η 

διαδικασία έπρεπε να επαναληφθεί. Ο μαθητής ανταποκρίθηκε και πάλι. 
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Στη συνέχεια, δίνονταν στον μαθητή γραπτώς διάφορα σενάρια όπως το παρακάτω: 

«Αύριο ο καιρός θα είναι πολύ άσχημος. Θα βρέχει όλη την ημέρα και θα κάνει πολύ κρύο. Τι 

πρέπει να φορέσεις; Την κοντομάνικη μπλούζα ή το πουλόβερ σου;». Ο μαθητής έπρεπε να 

επιλέξειτη σωστή απάντηση με τον τρόπο που εκείνος ήθελε, είτε γραπτώς, είτε προφορικά, 

είτε να επιλέξει μία φωτογραφία από εκείνες που είχαν χρησιμοποιηθεί στις προηγούμενες 

δραστηριότητες. Όταν ο μαθητής δυσκολευόταν, η ερευνήτρια του έδινε περισσότερες 

πληροφορίες, δηλαδή μπορεί να του έκανε ερωτήσεις όπως: «Στην ερώτηση που διάβασες 

γράφει ότι έχει κρύο. Όταν κρυώνεις τι φοράς, μπουφάν ή φανελάκι;». Με την πάροδο του 

χρόνου, οι πληροφορίες που δίνονταν από την ερευνήτρια μειώνονταν, ώσπου τελικά ο 

μαθητής απαντούσε σωστά σε κάθε σενάριο που του δινόταν χωρίς καμία βοήθεια. 

Στο πλαίσιο του σπιτιού, αρχικά η ερευνήτρια έδινε ένα σενάριο στον μαθητή όπως: 

«Αύριο θα έχει πολλή ζέστη και όλη μέρα θα έχει ήλιο. Ποια από τις δύο μπλούζες θα 

φορέσεις;» και του έδινε δύο αντίθετες επιλογές ρούχων. Ο μαθητής έπρεπε να διαλέξει το 

ρούχο που ήταν κατάλληλο. Η ίδια διαδικασία συνεχίστηκε όταν ο μαθητής είχε μπροστά του 

τρεις, τέσσερις ή και περισσότερες επιλογές. Όταν ο μαθητής ολοκλήρωσε πάνω από πέντε 

φορές τη διαδικασία με επιτυχία, χωρίς να χρειαστεί καμία βοήθεια, προχώρησε στο επόμενο 

στάδιο της διαδικασίας.  

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας ολοκληρώθηκε και πάλι στο σπίτι του παιδιού. Ο 

Γιώργος έπρεπε το απόγευμα να επιλέγει τα ρούχα που θα φορούσε την επόμενη μέρα στο 

σχολείο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Τα περισσότερα ρούχα ήταν κρεμασμένα και όχι 

διπλωμένα ώστε να τα βλέπει καλύτερα και να μπορεί να επιλέγει. Η ερευνήτρια του έδινε 

και πάλι ένα σενάριο, αυτή τη φορά προφορικά και εκείνος έπρεπε να πάρει τα κατάλληλα 

ρούχα από τη ντουλάπα του. Από την αρχή της διαδικασίας αυτής το παιδί ανταποκρινόταν 

με μεγάλη επιτυχία. Μετά το πέρας μίας εβδομάδας, οι οδηγίες δίνονταν από τη μητέρα του 

παιδιού το πρωί πριν ετοιμαστεί για το σχολείο. Ο μαθητής επέλεγε πάντα τα κατάλληλα 

ρούχα ανάλογα με τον καιρό χωρίς τη βοήθεια από κανέναν. Μονάχα η μητέρα του, όταν το 

παιδί πια έφτασε στο σημείο να ανοίγει μόνο του τη ντουλάπα για να επιλέξει τα ρούχα του, η 

μητέρα του, του έλεγε τι καιρό είχε έξω. Ο μακροπρόθεσμος στόχος ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία αφού ο Γιώργος κάθε μέρα πριν ξεκινήσει για το σχολείο του επέλεγε μόνος του τα 

ρούχα που ο ίδιος επιθυμούσε να φορέσει χωρίς να χρειάζεται βοήθεια από τη μητέρα του. 
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2.4.2. Δεξιότητες φροντίδας σπιτιού 

 

Ο δεύτερος τομέας των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης που ορίστηκε αφορούσε 

δεξιότητες σχετικές με τη φροντίδα του σπιτιού. Οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης που 

αφορούσαν τον τομέα αυτό καθώς και οι στόχοι που τέθηκαν για την εκάστοτε δεξιότητα 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα. 

Δεξιότητες Μακροπρόθεσμος στόχος Βραχυπρόθεσμοι στόχοι 
1. Στρώσιμο 

τραπεζιού. 
Ο μαθητής να μπορεί να 
τοποθετεί όσα πιάτα, 
ποτήρια και 
μαχαιροπήρουνα 
χρειάζονται κάθε φορά στο 
τραπέζι πριν το σερβίρισμα 
του φαγητού χωρίς καμία 
βοήθεια. 

Α. Ο μαθητής να μπορεί να στρώνει το τραπεζομάντιλο 
στο τραπέζι πριν το φαγητό χωρίς καμία βοήθεια. 
Β. Ο μαθητής να μπορεί να τοποθετεί στο τραπέζι τόσα 
πιάτα όσα και τα άτομα που θα γευματίσουν χωρίς καμία 
βοήθεια. 
Γ. Ο μαθητής να μπορεί να τοποθετεί στο τραπέζι τόσα 
ποτήρια όσα και τα άτομα που θα γευματίσουν χωρίς 
καμία βοήθεια. 
Δ. Ο μαθητής να μπορεί να τοποθετεί στο τραπέζι τόσα 
ποτήρια όσα και τα άτομα που θα γευματίσουν χωρίς 
καμία βοήθεια. 

2. Καθαρισμός 
τραπεζιού. 

Ο μαθητής να μπορεί να 
καθαρίζει το τραπέζι μετά 
από κάθε γεύμα χωρίς τη 
βοήθεια κάποιου ενήλικα. 

Α. Ο μαθητής να μαζεύει τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα 
μετά από κάθε γεύμα χωρίς τη βοήθεια κάποιου ενήλικα. 
Β. Ο μαθητής να σκουπίζει το τραπέζι μετά από κάθε 
γεύμα. 

3. Πλύσιμο πιάτων. Ο μαθητής να μπορεί να 
πλένει το πιάτο του αφού 
τελειώσει το γεύμα του 
χωρίς καμία βοήθεια. 

Α. Ο μαθητής μετά το γεύμα του να πλένει το πιάτο του με 
τη βοήθεια της δασκάλας του, 
Β. Ο μαθητής μετά το γεύμα του να πλένει το πιάτο του 
ακολουθώντας οπτικοποιημένες οδηγίες. 
Γ. Ο μαθητής μετά το γεύμα του να πλένει το πιάτο του 
χωρίς να ακολουθεί λεκτικές ή άλλες οδηγίες 

4. Σκούπισμα με την 
ηλεκτρική σκούπα. 

Ο μαθητής να μπορεί να 
σκουπίζει με την ηλεκτρική 
σκούπα το χώρο του 
δωματίου του όταν δεν 
περιέχει διάφορα εμπόδια 
χωρίς καμία βοήθεια. 

Α. Ο μαθητής να κρατά στη σωστή θέση τη σκούπα. 
Β. Ο μαθητής να μπορεί να μετακινεί τη σκούπα στο χώρο 
με τη βοήθεια της ερευνήτριας ή της μητέρας του. 
Γ. Ο μαθητής να μπορεί να μετακινεί τη σκούπα στο χώρο 
χωρίς καμία βοήθεια. 

5. Σφουγγάρισμα. Ο μαθητής να μπορεί να 
σφουγγαρίζει το χώρο του 
δωματίου του όταν δεν 
περιέχει διάφορα εμπόδια 
χωρίς καμία βοήθεια. 

Α. Ο μαθητής να κρατά στη σωστή θέση την 
σφουγγαρίστρα. 
Β. Ο μαθητής να μπορεί να βουτάει τη σφουγγαρίστρα 
μέσα στον κουβά και να την στίβει χωρίς καμία βοήθεια. 
Γ. Ο μαθητής να μπορεί να μετακινεί τη σφουγγαρίστρα 
στο χώρο με τη βοήθεια της ερευνήτριας ή της μητέρας 
του. 
Δ. Ο μαθητής να μπορεί να μετακινεί τη σφουγγαρίστρα 
στο χώρο χωρίς καμία βοήθεια. 

Πίνακας 2. Δεξιότητες φροντίδας σπιτιού. 

 

Σχετικά με την πρώτη δεξιότητα που αφορά στο στρώσιμο του τραπεζιού, πρέπει να 

σημειωθεί πως ο μαθητής παρουσίασε μεγαλύτερη δυσκολία στην επίτευξη του πρώτου 

βραχυπρόθεσμου στόχου. 
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Επειδή η μητέρα του παιδιού επέτρεψε στην ερευνήτρια τις επισκέψεις στο σπίτι κατά τις 

απογευματινές ώρες, είχε συμφωνηθεί, η μητέρα να ετοιμάζει ένα μικρό γεύμα το απόγευμα 

και στη διαδικασία αυτή λάμβανε μέρος η ίδια, το παιδί, η αδερφή του, η ερευνήτρια και 

κάποιες φορές και η θεία του παιδιού, όταν τους επισκεπτόταν. Αρχικά, η ερευνήτρια μέσω 

της μίμησης προτύπου έδειξε στον μαθητή τον τρόπο για να ξεδιπλώνει το τραπεζομάντιλο 

και να το στρώνει στο τραπέζι. Ο μαθητής όσες φορές και αν προσπάθησε δυσκολεύτηκε 

ιδιαίτερα σε αυτή τη δραστηριότητα και άρχισε να αντιδρά πολύ έντονα με φωνές ακόμα και 

με κλάματα, επομένως το τραπεζομάντηλο αντικαταστάθηκε από σουπλά.  

Αρχικά ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καθίσουν στο τραπέζι. Στη συνέχεια 

ζητήθηκε από τον μαθητή να τοποθετήσει μπροστά από κάθε άτομο από ένα σουπλά. Όταν το 

έκανε του ζητήθηκε να μετρήσει τα άτομα που είναι στο τραπέζι και τα σουπλά που 

τοποθέτησε και είδε πως ο αριθμός ήταν ίδιος. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την 

τοποθέτηση των ποτηριών και των μαχαιροπήρουνων. Αφού εκείνος κατάφερε να ετοιμάσει 

το τραπέζι, η μητέρα του σέρβιρε το φαγητό. Στη συνέχεια, ο μαθητής αφού επανέλαβε 

πολλές φορές την διαδικασία αυτή, έπρεπε να περάσει στο επόμενο στάδιο όπου οι 

συμμετέχοντες κάθονταν στο τραπέζι, εκείνος έπρεπε να μετρήσει πρώτα τους συμμετέχοντες 

και μετά να τοποθετήσει τον ίδιο αριθμό σουπλά, πιάτων ποτηριών και μαχαιροπήρουνων. Η 

διαδικασία αυτή δεν χρειάστηκε πολλές επαναλήψεις καθώς όπως φάνηκε ήταν ιδιαίτερα 

εύκολη για τον μαθητή. Επειδή ήταν πολύ δύσκολο και για την μητέρα να προετοιμάζει 

μικρά γεύματα για να ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες που έχουν περιγραφεί, ο μαθητής 

αναλάμβανε το στρώσιμο του τραπεζιού το μεσημέρι πριν το φαγητό όταν η ερευνήτρια δεν 

ήταν εκεί.  

Στο πλαίσιο του σχολείου, στο πρώτο διάλειμμα όταν τα περισσότερα παιδιά τρώνε το 

φαγητό τους, επιλέχθηκαν κάποιοι συμμαθητές του Γιώργου ώστε να τον βοηθήσουν να 

ολοκληρώσει τη δραστηριότητα που έκανε στο σπίτι και στο σχολείο. Η ερευνήτρια κάθε 

φορά επέλεγε διαφορετικό αριθμό παιδιών. Ανάλογα με το τι θα έτρωγαν ή θα έπιναν τα 

παιδιά, ο Γιώργος έπρεπε να τοποθετήσει αυτή τη φορά πάνω στα θρανία τα απαραίτητα 

υλικά. Για παράδειγμα, όταν έπρεπε να σερβίρει χυμό σε τρεις συμμαθητές του, έβαζε 

μπροστά τους τρία σουπλά και τρία ποτήρια χωρίς να δέχεται οποιαδήποτε βοήθεια και τους 

σέρβιρε τον χυμό. Ο μακροπρόθεσμος στόχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες για τη δεξιότητα του καθαρισμού του τραπεζιού (ή του 

θρανίου στο πλαίσιο του σχολείου) ο Γιώργος όταν τελείωνε το γεύμα φώναζε είτε στη 
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μητέρα του, είτε στην ερευνήτρια τη λέξη «πιάτα». Αντίστοιχα, η μητέρα και η ερευνήτρια 

μάζευαν το τραπέζι και ο μαθητής έπαιρνε ένα υγρό πανί και καθάριζε το τραπέζι ή το θρανίο 

του. Η συμπεριφορά αυτή δεν διδάχτηκε στον μαθητή, απλώς επειδή η εικόνα ενός γεμάτου 

τραπεζιού με άδεια πιάτα των αναστάτωνε, είχε παρατηρήσει τη μητέρα του που έκανε κάτι 

τέτοιο και το έκανε και αυτός. 

Σχετικά με την τρίτη δεξιότητα, δηλαδή το πλύσιμο των πιάτων, οι δραστηριότητες για 

την κατάκτησή της έγιναν μόνο στο χώρο του σχολείου καθώς ο πατέρας του παιδιού είχε 

αντιρρήσεις για τη διεξαγωγή του προγράμματος και στον χώρο του σπιτιού. 

Αρχικά ο μαθητής αφού έφαγε το φαγητό του στο σχολείο, πήγε μαζί με την ερευνήτρια 

στη βρύση που βρίσκεται στο διάδρομο του σχολείου και εκείνη του εξήγησε πως μετά το 

φαγητό καθαρίζουμε όχι μόνο το τραπέζι αλλά και το πιάτο μας.Στη συνέχεια, η ερευνήτρια 

χρησιμοποιώντας την τεχνική της μίμησης προτύπου ξεκίνησε να πλένει το δικό της πιάτο και 

ζήτησε από τον μαθητή να κάνει κι εκείνος το ίδιο. Στην αρχή ο μαθητής δυσκολεύτηκε 

αρκετά, ωστόσο σε διάστημα δύο εβδομάδων είχε καταφέρει να ακολουθεί πιστά τις κινήσεις 

και τις οδηγίες της ερευνήτριας. Μετά τις δύο εβδομάδες, η ερευνήτρια αντικατέστησε την 

τεχνική της μίμησης προτύπου με αυτή της ανάλυσης έργου. Τοποθέτησε δίπλα από τον 

νιπτήρα μία καρτέλα με οδηγίες που συνοδεύονταν και από τις κατάλληλες εικόνες. Ο 

μαθητής ανταποκρίθηκε πολύ καλά και κατάφερνε να πλένει το πιάτο του χωρίς καμία οδηγία 

από την ερευνήτρια, ακολουθώντας μόνο τα βήματα που έβλεπε στην καρτέλα. Μετά από δύο 

εβδομάδες, οι οπτικοποιημένες οδηγίες αφαιρέθηκαν και αυτές και ο μαθητής δεν 

παρουσίασε κανένα πρόβλημα επομένως ο μακροπρόθεσμος στόχος που τέθηκε επιτεύχθηκε. 

Τέλος, για τις δύο τελευταίες δεξιότητες που αφορούν τη φροντίδα του σπιτιού και 

είναι το σκούπισμα με την ηλεκτρική σκούπα και το σφουγγάρισμα,  πρέπει να σημειωθεί 

πως τέθηκαν οι μακροπρόθεσμοι και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, ωστόσο λόγω οικογενειακών 

προβλημάτων η μητέρα του παιδιού ανακοίνωσε πως οι δραστηριότητες για την ολοκλήρωση 

του προγράμματος δεν μπορούν πλέον να γίνονται στο σπίτι του παιδιού, αλλά μόνο στο 

σχολείο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο αναστάτωσε ιδιαίτερα το παιδί το οποίο απουσίαζε περίπου 

για έναν μήνα από το σχολείο και το πρόγραμμα σταμάτησε προσωρινά. Μετά τον ένα μήνα, 

το παιδί συχνά έμενε στο σπίτι της θείας του και γενικότερα περνούσε τις περισσότερες ώρες 

της ημέρας μαζί της. Δυστυχώς η θεία του παιδιού δεν έδωσε την άδεια να συνεχιστεί το 

πρόγραμμα στο σπίτι της επομένως οι δραστηριότητες που μπορούσαν να γίνουν στο 

σχολείο, περιορίστηκαν στο πλαίσιο αυτό. Δυστυχώς όμως ο χώρος του σχολείου δεν 
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προσφερόταν για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που είχαν σχεδιαστεί καθώς ούτε και 

εκεί δόθηκε η άδεια για να γίνουν. Επομένως, οι στόχοι που τέθηκαν για την κατάκτηση των 

δεξιοτήτων αυτών δεν επιτεύχθηκαν. 

2.4.3. Δεξιότητες κοινότητας και ελεύθερου χρόνου. 

 

Ο επόμενος τομέας δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης αφορούσε τις δεξιότητες του 

παιδιού που είχαν σχέση με την κοινότητα. Ο μαθητής ήταν σημαντικό να αναπτύξει μία 

μεγαλύτερη ανεξαρτησία στο δρόμο, αλλά και να είναι ασφαλής όταν κυκλοφορεί χωρίς να 

εξαρτάται πάντα από κάποιον ενήλικα. Γενικότερα, το παιδί συνοδεύεται πάντα από κάποιον 

ενήλικα όταν βρίσκεται εκτός σπιτιού και ενώ συχνά πηγαίνει βόλτες στην γειτονιά του και 

επισκέπτεται τα καταστήματα που υπάρχουν σ’ αυτή, ωστόσο δεν γνωρίζει τι μπορεί να 

προμηθευτεί κανείς από αυτά και δεν μπορεί να κάνει συναλλαγές. Επιπλέον, δεν γνωρίζει 

τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν είναι ασφαλής όταν 

βρίσκεται στο δρόμο. Τέλος, ενώ συχνά στον ελεύθερο χρόνο του βρίσκεται εκτός σπιτιού, ο 

Γιώργος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να επιλέξει μία δραστηριότητα που επιθυμεί να κάνει. Οι 

δεξιότητες που επιλέχθηκαν για τον τομέα αυτό καθώς και οι στόχοι που τέθηκαν 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

Δεξιότητες Μακροπρόθεσμος στόχος Βραχυπρόθεσμοι στόχοι 
1. Ασφάλεια στο 

δρόμο 
Ο μαθητής να μπορεί να περνάει 
το δρόμο με ασφάλεια χωρίς την 
προτροπή και τη βοήθεια κάποιο 
ενήλικα. 

Α. Ο μαθητής να αναγνωρίζει στο δρόμο τη 
διάβαση των πεζών. 
Β. Ο μαθητής όταν θέλει να περάσει το 
δρόμο, να αναζητά τη διάβαση των πεζών 
και να περνάει από εκεί χωρίς καμία 
βοήθεια. 
Γ. Ο μαθητής όταν βλέπει αναμμένο το 
πράσινο φανάρι να περνάει το δρόμο χωρίς 
καμία βοήθεια. 
Δ. Ο μαθητής όταν βλέπει το κόκκινο 
φανάρι να σταματάει χωρίς καμία βοήθεια. 

2. Δεξιότητες στην 
κοινότητα. 

Ο μαθητής να μπορεί να 
αναγνωρίζει έξι βασικά 
καταστήματα της γειτονιάς του και 
τρία προϊόντα που μπορεί να 
αγοράσει από το καθένα. 

Α. Ο μαθητής να αναγνωρίζει τα έξι βασικά 
καταστήματα της γειτονιάς του (φούρνος, 
σούπερ-μάρκετ, κρεοπωλείο, μανάβικο, 
βιβλιοπωλείο, φαρμακείο) όταν τα βλέπει. 
Β. Ο μαθητής να αναφέρει τρία βασικά 
προϊόντα που μπορεί να αγοράσει από τον 
φούρνο χωρίς καμία βοήθεια όποτε του 
ζητηθεί. 
Γ. Ο μαθητής να αναφέρει τρία βασικά 
προϊόντα που μπορεί να αγοράσει από το 
σούπερ-μάρκετ χωρίς βοήθεια όποτε του 
ζητηθεί. 
Δ. Ο μαθητής να αναφέρει τρία βασικά 
προϊόντα που μπορεί να αγοράσει από το 
κρεοπωλείο χωρίς καμία βοήθεια όποτε του 
ζητηθεί. 
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Ε. Ο μαθητής να αναφέρει τρία βασικά 
προϊόντα που μπορεί να αγοράσει από το 
μανάβικο χωρίς καμία βοήθεια όποτε του 
ζητηθεί. 
ΣΤ. Ο μαθητής να αναφέρει τρία βασικά 
προϊόντα που μπορεί να αγοράσει από το 
βιβλιοπωλείο χωρίς καμία βοήθεια όποτε 
του ζητηθεί. 
Ζ. Ο μαθητής να αναφέρει τρία βασικά 
προϊόντα που μπορεί να αγοράσει από το 
φαρμακείο χωρίς καμία βοήθεια όποτε του 
ζητηθεί. 

3. Δεξιότητες 
ελεύθερου χρόνου. 

Ο μαθητής να επιλέγει μόνος του 
τις δραστηριότητες που επιθυμεί 
να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του. 

Α. Ο μαθητής να μπορεί να επιλέγει 
ανάμεσα σε δύο δραστηριότητες, αυτή που 
θέλει να κάνει. 
Β. Ο μαθητής να μπορεί να επιλέγει 
ανάμεσα σε τρεις δραστηριότητες, αυτή που 
θέλει να κάνει. 
Γ. Ο μαθητής να μπορεί να επιλέγει 
ανάμεσα σε τέσσερις ή και περισσότερες 
δραστηριότητες, αυτή που θέλει να κάνει. 

Πίνακας 3. Δεξιότητες κοινότητας και ελεύθερου χρόνου 

 

Για τους δύο πρώτους βραχυπρόθεσμους στόχους δεν έγινε κάποια δραστηριότητα καθώς 

από το σχολείο ερχόταν και τον έπαιρνε πλέον ο πατέρας του και τον πήγαινε με το 

αυτοκίνητο στο σπίτι της θείας του και δεν έδωσε την άδεια ώστε να γίνουν κάποιες 

δραστηριότητες στη γειτονιά του παιδιού ούτε και με την επίβλεψή του. 

Για την επίτευξη των επόμενων δύο βραχυπρόθεσμων στόχων η ερευνήτρια ζήτησε τη 

βοήθεια των συμμαθητών του Γιώργου. Τα παιδιά βοήθησαν τον Γιώργο να δημιουργήσουν 

δύο φανάρια από χαρτόνι. Το ένα φανάρι είχε ζωγραφισμένο πιο έντονα ένα μεγάλο πράσινο 

κύκλο και έναν μικρότερο κόκκινο και το άλλο το φανάρι ήταν αντίθετα σχεδιασμένο. Ένας 

από τους συμμαθητές του Γιώργου εξήγησε πως όταν το φανάρι είναι κόκκινο πρέπει πάντα 

να σταματάμε. Όταν το φανάρι είναι πράσινο, περπατάμε κανονικά στο δρόμο. 

Στη συνέχεια, η ερευνήτρια πήρε τα δύο φανάρια. Τα παιδιά που επιλέχθηκαν για να 

συμμετάσχουν στη δραστηριότητα αυτή ήταν πέντε και ήταν αυτά τα οποία γνώριζαν και 

διαχειρίζονταν καλύτερα τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά του παιδιού. Η ερευνήτρια 

εξήγησε σε όλα τα παιδιά πως όταν σηκώνει το κόκκινο φανάρι, τα παιδιά πρέπει να 

σταματούν αμέσως. Όταν σήκωνε το πράσινο φανάρι, μπορούσαν να περπατούν ελεύθερα. Η 

δραστηριότητα διεξήχθη στο προαύλιο του σχολείου. Στην αρχή, ο ένας συμμαθητής του 

Γιώργου του έλεγε «Σταμάτα» όταν έβλεπαν το κόκκινο φανάρι και «Ξεκίνα» όταν έβλεπαν 

το πράσινο. Η διαδικασία επαναλήφθηκε αρκετές φορές και σταδιακά οι οδηγίες που έδινε ο 
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συμμαθητής του Γιώργου σε εκείνον, σταμάτησαν. Φάνηκε πως το παιδί κατάλαβε τη 

διαδικασία και κατέκτησε τη δεξιότητα αυτή, ωστόσο δεν μπορούσε να αξιολογηθεί αν το 

παιδί είχε την ευκαιρία αλλά και την ικανότητα να γενικεύσει τη νέα γνώση. 

Ο δεύτερος μακροπρόθεσμος στόχος που τέθηκε για τον τομέα των δεξιοτήτων στην 

κοινότητα αφορούσε την αναγνώριση των βασικών καταστημάτων της γειτονιάς του καθώς 

και τα προϊόντα που μπορεί να προμηθευτεί από αυτά. 

Οι δραστηριότητες που ορίστηκαν για την επίτευξη των στόχων αυτών έλαβαν χώρα στο 

πλαίσιο του σχολείου. Η ερευνήτρια αρχικά έδειξε στον μαθητή διάφορες φωτογραφίες από 

τα έξι βασικά καταστήματα της γειτονιάς του και του ζήτησε να τα ονοματίσει. Ο Γιώργος 

αναγνώρισε αμέσως και τα έξι καταστήματα, ωστόσο δεν γνώριζε τι μπορεί να προμηθευτεί 

από τον καθένα.  

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα του παιδιού, ζητήθηκε από εκείνη να αναφέρει 

τα προϊόντα που προμηθεύεται εκείνη από τα παραπάνω καταστήματα για την προσωπική 

χρήση του παιδιού. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια εκτύπωσε έγχρωμες εικόνες με τα προϊόντα 

που ανέφερε η μητέρα του παιδιού. Έδωσε στο παιδί έξι χάρτινα κουτιά τα οποία έγραφαν 

την ονομασία του κάθε καταστήματος και το είδος των προϊόντων που μπορεί κανείς να 

προμηθευτεί από αυτά. Για παράδειγμα, το ένα κουτί έγραφε από έξω «βιβλιοπωλείο-πουλάει 

πράγματα για το σχολείο». Ο μαθητής έπρεπε να βάλει τις εικόνες με τα διάφορα προϊόντα 

στο κάθε κουτί. Στην αρχή, δίνονταν λεκτικές οδηγίες από την ερευνήτρια όταν το παιδί 

έκανε κάποιο λάθος, ενώ σταδιακά οι οδηγίες σταμάτησαν να δίνονται. 

Στη συνέχεια, η ερευνήτρια έδινε γραπτώς διάφορα σενάρια στον μαθητή κι εκείνος 

έπρεπε να βρει τη λύση. Ένα παράδειγμα σεναρίου είναι το εξής:«Ο Γιώργος κάθε πρωί πίνει 

γάλα. Στο ψυγείο δεν υπάρχει γάλα γιατί τελείωσε. Που πρέπει να πάει ο Γιώργος για να 

αγοράσει γάλα;».Ο μαθητής δεν παρουσίασε ιδιαίτερη δυσκολία στη δραστηριότητα αυτή την 

οποία επανέλαβε αρκετές φορές μέχρι που σταμάτησε να ζητά οδηγίες και να κάνει λάθη 

επομένως ο στόχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

Ο τέταρτος τομέας των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης ήταν αυτός του 

ελεύθερουχρόνου. Από την αρχή του προγράμματος είχε συμφωνηθεί με τη μητέρα του 

παιδιού πως κάθε Σάββατο απόγευμα που κανένας από τους δύο γονείς του παιδιού δεν 

δουλεύει και έχουν ελεύθερο χρόνο, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι όλοι μαζί σαν οικογένεια 

και πως τις δραστηριότητες θα μπορούσε να τις επιλέγει ο Γιώργος. Η μητέρα του παιδιού 
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κατέγραψε τις δραστηριότητες που κάνει το παιδί εκτός σπιτιού οι οποίες αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα 

 

 

 

 

Πίνακας 4. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών δεν ακολουθήθηκε καμία συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, απλώς η ερευνήτρια προέτρεπε τον μαθητή να επιλέξει μία δραστηριότητα 

ώστε να αρχίσει να κάνει επιλογές. Αν ο μαθητής επέλεγε μία δραστηριότητα τυχαία, τότε 

έπρεπε να την κάνει, ακόμα και αν δεν ήταν αυτή που πραγματικά επιθυμούσε με στόχο την 

επόμενη φορά η επιλογή του να γίνει συνειδητά. 

 

2.4.4. Δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων 

 

Ο μαθητής όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, περνά αρκετές ώρες έξω από το σπίτι του, 

κάνοντας βόλτα στη γειτονιά του συνοδευόμενος πάντα από κάποιον ενήλικο. Συνήθως, το 

ρόλο αυτό έχει η θεία του, η οποία έχει αναλάβει να πηγαίνει βόλτα το παιδί και συχνά 

επισκέπτονται διάφορα καταστήματα της γειτονιάς και κάνουν διάφορες αγορές. Ωστόσο, ο 

μαθητής όπως αναφέρει και η θεία του, είναι απλός παρατηρητής όταν εκείνη κάνει διάφορες 

συναλλαγές. Το παιδί δεν γνωρίζει τα χρήματα και κανένας δεν του έδωσε την ευκαιρία να 

εξοικειωθεί με αυτά και να κατανοήσει την αξία τους. 

Η μητέρα του Γιώργου εξέφρασε την έντονη επιθυμία της να γίνει κάποια παρέμβαση και 

σε αυτόν τον τομέα αν και ο πατέρας του ήταν απόλυτα αντίθετος, καθώς είπε ξεκάθαρα πως 

δεν έχει εμπιστοσύνη στο παιδί ώστε να διαχειριστεί έστω και ένα πολύ μικρό ποσό. Εκτός 

όμως από τις αντιρρήσεις του πατέρα του παιδιού, δεν υπήρχε και ο χρόνος ώστε να γίνουν 

πολλές δραστηριότητες και να τεθούν αρκετοί στόχοι για την κατάκτηση δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Ο μοναδικός μακροπρόθεσμος στόχος που τέθηκε ήταν ο εξής: 

1. Βόλτα στην πλατεία 
2. Κινηματογράφος 
3. Βόλεϊ στο γήπεδο 

4. Περπάτημα στο βουνό 
5. Επίσκεψη στη θεία 
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Μακροπρόθεσμος στόχος: Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει τα κέρματα και τα 

χαρτονομίσματα των 5 και 10 ευρώ. 

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι στους οποίους αναλύεται ο παραπάνω μακροπρόθεσμος είναι οι 

εξής: 

 Ο μαθητής να μπορεί να ξεχωρίζει τα κέρματα των λεπτών από αυτά του ευρώ. 

 Ο μαθητής να δίνει το κατάλληλο κέρμα όποτε του ζητείται. 

Η ερευνήτρια χρησιμοποίησε για τις δραστηριότητες πλαστικά ευρώ. Ξεχώρισε τα λεπτά 

από τα ευρώ και τα έδειξε στον μαθητήεξηγώντας του πως τα λεπτά είναι πιο λίγα από τα 

ευρώ. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια ζητούσε από τον μαθητή να τις δώσει είτε λεπτά είτε ευρώ 

και εκείνος ανταποκρίθηκε πλήρως. Ουσιαστικά δεν κατακτήθηκε καμία δεξιότητα λόγω 

έλλειψης χρόνου. 
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Κεφάλαιο 3:Αποτελέσματα 
 

3.1 Αξιολόγηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης 
 

Αρχικά, παρατηρήθηκε πως στον μαθητή δεν παρουσιάζονταν πολλές ευκαιρίες για 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης στο σπίτι του παιδιού. 

Όσον αφορά τον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης, ο Γιώργος δεν πηγαίνει μόνος του στην 

τουαλέτα και χρειάζεται τη βοήθεια της μητέρας του. Η ίδια ζήτησε να μην γίνει παρέμβαση 

σε αυτό το πλαίσιο. Επιπλέον, το πρωί η ίδια του έπλενε τα δόντια όχι γιατί δεν μπορούσε ο 

Γιώργος, αλλά γιατί όταν είχε προσπαθήσει να το κάνει σε μικρότερη ηλικία χρειάστηκε πολύ 

χρόνο και δεν τα κατάφερε. Επίσης, η μητέρα του Γιώργου συνήθιζε να του διαλέγει τα 

ρούχα που θα φορούσε στο σχολείο, τον έντυνε εκείνη και του φορούσε τα παπούτσια του. Η 

αρχική αξιολόγηση έδειξε πως ο Γιώργος γνώριζε τι ρούχα πρέπει να φοράει ανάλογα με τις 

καιρικές συνθήκες, ωστόσο δεν του είχε δοθεί η ευκαιρία να κάνει μόνος του την επιλογή 

του. 

Όσον αφορά τη φροντίδα του σπιτιού, ο Γιώργος δεν συμμετείχε ποτέ σε αυτή. Η μητέρα 

του και η αδερφή του φρόντιζαν πάντα για την καθαριότητα του σπιτιού, την προετοιμασία 

του φαγητού, το πλύσιμο των πιάτων και των ρούχων και γενικότερα όλες οι δουλειές του 

σπιτιού γίνονταν από αυτές. Το μόνο που έκανε ο Γιώργος ήταν να μαζεύει τα παιχνίδια του 

όταν του το ζητούσε η μητέρα του. Πρέπει να αναφερθεί πως ο Γιώργος πριν δύο χρόνια 

πήγαινε σε ένα ΚΔΑΠ για άτομα με αναπηρία και εκεί η δασκάλα του προσπαθούσε να του 

μάθει να φτιάχνει τοστ. Ωστόσο, η μητέρα του ανέφερε πως αυτός ήταν και ο λόγος που το 

παιδί σταμάτησε να πηγαίνει στο ΚΔΑΠ καθώς δεν ακολουθούσε τις εντολές της δασκάλας 

του και αντιδρούσε πολύ άσχημα όταν εκείνη επέμενε γιατί ο Γιώργος δεν άντεχε τη μυρωδιά 

του τυριού και τον υποχρέωναν να κάνει κάτι που δεν ήθελε. 

Σχετικά με τις δεξιότητες στην κοινότητα, ο Γιώργος πηγαίνει πολύ συχνά βόλτα στη 

γειτονιά του κυρίως με τη θεία του και κάνουν μαζί αγορές από διάφορα καταστήματα. 

Ωστόσο, εκείνος γνωρίζει τι είναι το καθένα αλλά πολλές φορές δεν μπορεί να αναγνωρίσει τι 

προϊόντα μπορεί να αγοράσει από το καθένα. Ακόμη, η θεία του αναφέρει πως η ίδια δεν του 

δίνει την ευκαιρία να αγοράσει κάτι από κάποιο κατάστημα, αφού δεν γνωρίζει τα χρήματα 

και την αξία τους απλά τα βλέπει σαν ένα μέσο ανταλλαγής, καθώς γνωρίζει πως για να πάρει 

κάποιο προϊόν, πρέπει να δώσει χρήματα. Επιπλέον, όταν κυκλοφορεί στο δρόμο, κρατά 
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πάντα κάποιον από το χέρι και ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνονται για να περάσει το 

δρόμο αφού δεν έχει αίσθηση του κινδύνου.  

Αφού αξιολογήθηκαν οι δυσκολίες και τα ελλείμματα που παρουσιάζει ο μαθητής στον 

τομέα των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης, τέθηκαν οι βασικοί στόχοι του προγράμματος 

και αποφασίστηκε το εκπαιδευτικό υλικό που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία 

των δραστηριοτήτων εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε το εξατομικευμένο πρόγραμμα 

παρέμβασης, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές. 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος, ο μαθητής έγινε περισσότερο ανεξάρτητος καθώς 

πλέον έχει την ευκαιρία να εφαρμόζει τη νέα γνώση. Όσον αφορά τον τομέα της 

αυτοεξυπηρέτησης και της φροντίδας του εαυτού, ο Γιώργος πλέον μπορεί να κάνει επιλογές 

και να παίρνει αποφάσεις που αφορούν τον εαυτό του, χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια τρίτων 

προσώπων. Για παράδειγμα, πλέον μπορεί να επιλέγει τα ρούχα που θα φορέσει ανάλογα με 

τις καιρικές συνθήκες χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια της μητέρας του όπως επίσης τηρεί και 

τους βασικούς κανόνες υγιεινής. 

Επιπλέον, ο μαθητής είναι περισσότερο λειτουργικός στο πλαίσιο του σπιτιού αφού 

συμμετέχει όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στη φροντίδα του. Προετοιμάζει το 

τραπέζι για το γεύμα και το καθαρίζει αφού τελειώσει χωρίς κάποιος να του δώσει την 

παραμικρή οδηγία και είναι αυτός που έχει αναλάβει πλέον το πλύσιμο των πιάτων στο σπίτι 

του. Επειδή, λοιπόν, συμμετέχει ενεργά στη φροντίδα του σπιτιού, αισθάνεται περισσότερο 

ανεξάρτητος και φαίνεται πως έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και 

περισσότερη αυτοεκτίμηση. 

Όσον αφορά τις δεξιότητες ελεύθερου χρόνου, δυστυχώς δεν ήταν δυνατό αυτές να 

αξιολογηθούν, αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα λόγω οικογενειακών προβλημάτων που 

προέκυψαν στην οικογένεια του παιδιού. Η μητέρα του πλέον δεν επέτρεπε τις επισκέψεις 

στο σπίτι, επομένως δεν υπήρχε ούτε ο χώρος αλλά ούτε και ο χρόνος αυτές να 

αξιολογηθούν. Ωστόσο, η θεία του παιδιού με την οποία περνάει τις περισσότερες ώρες της 

ημέρας ανέφερε πως ο Γιώργος παίρνει μόνος του την πρωτοβουλία και συχνά όταν βαριέται 

και βλέπει πως δεν ασχολείται με κάποια άλλη δραστηριότητα λέει στη θεία του αυτό που 

θέλει να κάνει όταν εκείνη τον ρωτάει και του αναφέρει μία ή περισσότερες επιλογές. 

Ωστόσο, όταν ο Γιώργος βγαίνει εκτός σπιτιού, δεν είναι ασφαλής ώστε να κυκλοφορήσει 

μόνος του στο δρόμο, αντιθέτως χρειάζεται ακόμα κάποιον δίπλα του για να είναι και να 

αισθάνεται ασφαλής.  
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 Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως ο μαθητής αναγνωρίζει πλέον τα βασικά 

καταστήματα της γειτονιάς του και αναφέρει βασικά προϊόντα που μπορεί να αγοράσει κανείς 

από αυτά όταν κάποιος τον ρωτήσει ή ακόμα και όταν τα δει. Δυστυχώς όμως εξακολουθεί να 

μην μπορεί να κάνει διάφορες συναλλαγές σε αυτά καθώς δεν αναγνωρίζει τα ευρώ. 

 

3.2 Αξιολόγηση αυτοπροσδιορισμού με βάση την κλίμακα AIR 

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέμβασης δεξιοτήτων ανεξάρτητης 

διαβίωσης δόθηκαν και πάλι τα ίδια εργαλεία στο παιδί, στη μητέρα του και στον δάσκαλο 

της γενικής τάξης που είχαν δοθεί και πριν την έναρξη του προγράμματος παρέμβασης. 

Η κλίμακα που συμπλήρωσε ο μαθητής έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στην αρχική και τελική αξιολόγηση. Όσον αφορά τις ενέργειες που κάνει ο μαθητής, 

στην αρχική αξιολόγηση είχε συγκεντρώσει χαμηλή βαθμολογία με σκορ 10/30 ενώ στην 

τελική αξιολόγηση μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης η βαθμολογία του 

αυξήθηκε κατά 6 μονάδες. Η αρχική αξιολόγηση των συναισθημάτων του μαθητή σχετικά με 

τις ενέργειές του για την ανάπτυξη του επιπέδου του προσδιορισμού ήταν αρκετά θετική και 

σημειώθηκε μικρή αλλά σημαντική πρόοδος των 2 μονάδων. Ακόμα, φαίνεται πως ο μαθητής 

μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης θεώρησε πως δίνονται αρκετές ευκαιρίες 

στο σχολείο για την ανάπτυξη του επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού του καθώς στην αρχική 

αξιολόγηση συγκέντρωσε σκορ 20/30ενώ στην τελική αξιολόγηση 24/30. Σημαντική είναι η 

διαφορά που σημειώθηκε στον τελευταίο τομέα, αυτόν των ευκαιριών για την ανάπτυξη του 

επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού στο σπίτι όπου ο μαθητής πριν το πρόγραμμα παρέμβασης 

συγκέντρωσε βαθμολογία 20/30 ενώ μετά το πρόγραμμα η βαθμολογία του ήταν αισθητά πιο 

χαμηλή καθώς συγκέντρωσε μόλις 6/30 βαθμούς. Το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού του 

μαθητή μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες αφού αρχικά αξιολογήθηκε με 68% και μετά 

την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης με 66%, ωστόσο σημαντική παράμετρος είναι 

η χαμηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε στην κλίμακα της παροχής ευκαιριών για ανάπτυξη 

του αυτοπροσδιορισμού στο πλαίσιο του σπιτιού. 

Όσον αφορά την αρχική αξιολόγηση της άποψης του εκπαιδευτικού για το επίπεδο 

αυτοπροσδιορισμού του μαθητή, στον τομέα που αφορά τη γνώση του μαθητή για τις 

συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού το σκορ του που συγκέντρωσε ήταν πάρα πολύ χαμηλό, 
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δηλαδή 9/30 ενώ σχετικά με την επάρκεια του μαθητή να εμφανίζει συμπεριφορές 

αυτοπροσδιορισμού το σκορ του εκπαιδευτικού και πάλι ήταν πολύ χαμηλό, δηλαδή12/30. 

Σχετικά με τον τομέα της αντίληψης του παιδιού για τη γνώση και την ικανότητά του να 

εμφανίζει συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού, ο εκπαιδευτικός και πάλι απάντησε με ένα λίγο 

υψηλότερο σκορ που ήταν 18/30. Όσον αφορά τις ευκαιρίες που δίνονται στο παιδί για την 

ανάπτυξη συμπεριφοράς αυτοπροσδιορισμού ο εκπαιδευτικός της γενικής τάξης σημείωσε 

και πάλι ένα αρκετά χαμηλό σκορ, μόνο13/30, ενώ η γνώμη του είναι πως το παιδί στο σπίτι 

του έχει πολλές ευκαιρίες να αναπτύξει συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού αφού στον τομέα 

αυτό συγκέντρωσε 21/30 που ήταν η μεγαλύτερη βαθμολογία.  

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως η βαθμολογία που συγκέντρωσε ο 

εκπαιδευτικός της γενικής τάξης κατά την τελική αξιολόγηση ήταν υψηλότερη σε όλους τους 

τομείς. Όσον αφορά τον τομέα της γνώσης του παιδιού για τις συμπεριφορές 

αυτοπροσδιορισμού που εκδηλώνει το σκορ του εκπαιδευτικού ανέβηκε κατά 4 μονάδες, 

συγκεντρώνοντας  βαθμολογία 13/30, στον τομέα της επάρκειας του παιδιού να εμφανίζει 

συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού η βαθμολογία της τελικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

ήταν κατά 7 μονάδες υψηλότερη καθώς συγκέντρωσε 19/30 βαθμούς και τέλος όσον αφορά 

την αντίληψη του μαθητή για το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού του, ο εκπαιδευτικός της 

τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, θεώρησε πως η αντίληψη του 

μαθητή αυξήθηκε καθώς εκείνος συγκέντρωσε και πάλι υψηλότερο σκορ στην τελική 

αξιολόγηση με βαθμολογία 21/20.  

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, ο εκπαιδευτικός της τάξης θεώρησε 

πως οι ευκαιρίες που δόθηκαν ίσως στον μαθητή για την ανάπτυξη του επιπέδου του 

αυτοπροσδιορισμού του ήταν πολύ περισσότερες και αυτό αποδεικνύεται από την υψηλότερη 

βαθμολογία του κατά την τελική αξιολόγηση όπου συγκέντρωσε 19/30 βαθμούς, 6 βαθμούς 

υψηλότερα από την αρχική αξιολόγηση. Ωστόσο, η βαθμολογία που συγκέντρωσε στον 

τομέα των ευκαιριών που δίνονται στον μαθητή για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού 

στο σπίτι παρέμεινε η ίδια. Φαίνεται πως το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού του παιδιού 

βάσει της γνώμης του εκπαιδευτικού ανέβηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες κατά την τελική 

αξιολόγηση αφού πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης το επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισμού του μαθητή κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού βρισκόταν στο 73% 

ενώ μετά το πρόγραμμα παρέμβασης στο 93%. 



 

Τέλος, όσον αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το ερωτηματολόγιο που 

συμπλήρωσε η μητέρα, τα αποτελέσματα είναι αρκετά απογοητευτικά. Η μητέρα 

συμπλήρωσε μόνο το αρχικό ερωτηματολόγιο, πριν την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης. Το συνολικό ποσοσ

μαθητή βάσει της δικής ης αντίληψης είναι 57% και είναι το χαμηλότερο ποσοστό που 

συγκεντρώθηκε από αυτή την κλίμακα. Σχετικά με τις υποενότητες της κλίμακας, η μητ

σε αυτή που η μητέρα πρέπει να εκτιμ

επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού του, εκείνη συγκέντρωση βαθμολογία 16/30 η οποία δεν 

είναι ιδιαίτερα υψηλή. Στην υποενότητα που η μητέρα πρέπει να αξιολογήσει τις ενέργειες 

που γίνονται στο σπίτι για τη

συγκεντρώνει σκορ 17/30 ενώ πιστεύει πως στο σχολείο γίνονται περισσότερα πράγματα 

αφού εκεί η βαθμολογία της ήταν πολύ υψηλότερη με 24/30. 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η αρχική αξιολόγηση των δεδομένων τ

κλίμακαςAIR σε σύγκριση με την τελική.

Πίνακας 5. Σύγκριση δεδομένων

αυτοπροσδιορισμού με βάση την κλίμακα 

 

 

 

 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το ερωτηματολόγιο που 

συμπλήρωσε η μητέρα, τα αποτελέσματα είναι αρκετά απογοητευτικά. Η μητέρα 

συμπλήρωσε μόνο το αρχικό ερωτηματολόγιο, πριν την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης. Το συνολικό ποσοστό που συγκέντρωσε για το επίπεδο προσδιορισμού του 

μαθητή βάσει της δικής ης αντίληψης είναι 57% και είναι το χαμηλότερο ποσοστό που 

συγκεντρώθηκε από αυτή την κλίμακα. Σχετικά με τις υποενότητες της κλίμακας, η μητ

σε αυτή που η μητέρα πρέπει να εκτιμήσει τις ενέργειες του παιδιού της για την ανάπτξη του 

επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού του, εκείνη συγκέντρωση βαθμολογία 16/30 η οποία δεν 

είναι ιδιαίτερα υψηλή. Στην υποενότητα που η μητέρα πρέπει να αξιολογήσει τις ενέργειες 

που γίνονται στο σπίτι για την ανάπτυξη του προσδιορισμού του μαθητή, εκεί η 

συγκεντρώνει σκορ 17/30 ενώ πιστεύει πως στο σχολείο γίνονται περισσότερα πράγματα 

αφού εκεί η βαθμολογία της ήταν πολύ υψηλότερη με 24/30.  

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η αρχική αξιολόγηση των δεδομένων τ

σε σύγκριση με την τελική. 

δεδομένων αρχικής και τελικής αξιολόγησης για το επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισμού με βάση την κλίμακα AIR. 
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την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το ερωτηματολόγιο που 

συμπλήρωσε η μητέρα, τα αποτελέσματα είναι αρκετά απογοητευτικά. Η μητέρα 

συμπλήρωσε μόνο το αρχικό ερωτηματολόγιο, πριν την εφαρμογή του προγράμματος 

τό που συγκέντρωσε για το επίπεδο προσδιορισμού του 

μαθητή βάσει της δικής ης αντίληψης είναι 57% και είναι το χαμηλότερο ποσοστό που 

συγκεντρώθηκε από αυτή την κλίμακα. Σχετικά με τις υποενότητες της κλίμακας, η μητέρα 

ήσει τις ενέργειες του παιδιού της για την ανάπτξη του 

επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού του, εκείνη συγκέντρωση βαθμολογία 16/30 η οποία δεν 

είναι ιδιαίτερα υψηλή. Στην υποενότητα που η μητέρα πρέπει να αξιολογήσει τις ενέργειες 

ν ανάπτυξη του προσδιορισμού του μαθητή, εκεί η 

συγκεντρώνει σκορ 17/30 ενώ πιστεύει πως στο σχολείο γίνονται περισσότερα πράγματα 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η αρχική αξιολόγηση των δεδομένων της 

 

για το επίπεδο του 



83 
 

3.3 Αξιολόγηση αυτοπροσδιορισμού με βάση την κλίμακα ARC 

 

Ένα ακόμα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων για το επίπεδο 

του αυτοπροσδιορισμού του παιδιού ήταν και το ερωτηματολόγιο της κλίμακας 

αυτοπροσδιορισμού της ARC. Παρά το γεγονός ότι η κλίμακα ARCείναι σχεδιασμένη για 

άτομα με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία ηλικίας 13-21, ωστόσο δόθηκε και στον Γιώργο 

στην προκειμένη περίπτωση. 

Τα αποτελέσματα της αρχικής και τελικής αξιολόγησης δεν ήταν τα αναμενόμενα. Ο 

μαθητής φάνηκε να μην αντιλαμβάνεται τις ρωτήσεις του ερωτηματολογίου της κλίμακας 

αυτής καθώς στις δύο από τις τέσσερις ενότητες δεν κατάφερε να δώσει κάποια απάντηση. 

Στην πρώτη ενότητα που είχε ερωτήσεις σχετικά με την αυτονομία του παιδιού, ο μαθητής 

πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης συγκέντρωσε αρκετά χαμηλή βαθμολογία 

(20/96), ενώ μετά την εφαρμογή του προγράμματος το σκορ στην ενότητα της αυτονομίας 

ανέβηκε στους 26/96 βαθμούς, ωστόσο και πάλι η βαθμολογία αυτή είναι αρκετά χαμηλή. 

Πιο συγκεκριμένα, στην υποενότητα της ανεξαρτησίας που είχε ερωτήσεις σχετικά με την 

προσωπική φροντίδα και με λειτουργίες προσανατολισμένες προς την οικογένεια, ο μαθητής 

αρχικά σκόραρε 4/18 βαθμούς, ενώ η τελική του αξιολόγηση στην υποενότητα αυτή ανέβηκε 

κατά δύο βαθμούς (6/18). Όσον αφορά την ανεξαρτησία του ατόμου και την αλληλεπίδρασή 

του με το περιβάλλον, ο μαθητής αρχικά σκόραρε μόλις 2/12 βαθμούς ενώ στην τελική του 

αξιολόγηση δεν σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές καθώς η βαθμολογία του περιορίστηκε 

στους 3/12 βαθμούς. 

Η επόμενη υποενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τις δράσεις του παιδιού με 

βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του στον ελεύθερο 

χρόνο του. Σε αυτήν, ο μαθητής και πάλι συγκέντρωσε χαμηλή βαθμολογία, τόσο στην 

αρχική όσο και στην τελική αξιολόγηση, πιο συγκεκριμένα η βαθμολογία του κατά την 

αρχική αξιολόγηση ήταν 7/18 ενώ κατά την τελική αξιολόγηση φαίνεται πως υπήρξε αύξηση 

της βαθμολογίας μόνο κατά μία μονάδα (8/18). Όσον αφορά τις επιδόσεις του μαθητή στην 

υποενότητα που σχετίζεται με τις δράσεις το στην κοινότητα οι οποίες βασίζονται στις 

πεποιθήσεις, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του, πρέπει να σημειωθεί 

ότι τα αποτελέσματα τόσο της αρχικής όσο και της τελικής αξιολόγησης ήταν και πάλι 

ιδιαίτερα χαμηλά αφού η αρχική του βαθμολογία ήταν 5/15 και η τελική 6/15. Σχετικά με τις 

μετασχολικές του κατευθύνσεις και για τις επιλογές της μετέπειτα ζωή του, ο μαθητής 
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φαίνεται πως δεν έχει λάβει κάποια εκπαίδευση, γεγονός που αποδεικνύεται από την αρχική 

και τελική αξιολόγηση των δεδομένων της κλίμακας ARC. Στην υποενότητα αυτή, ο μαθητής 

συγκέντρωσε μηδενική βαθμολογία τόσο στην αρχική όσο και στην τελική αξιολόγηση. 

Τέλος, όσον αφορά την υποενότητα που μετρά τις προσωπικές επιλογές του μαθητή, 

δυστυχώς και πάλι η βαθμολογία που συγκέντρωσε ήταν απογοητευτικά χαμηλή καθώς η 

αρχική αξιολόγηση βαθμολογήθηκε με 2/15 ενώ η τελική με 3/15. 

Η επόμενη ενότητα της κλίμακας ARC μετρά την αυτορρύθμιση του μαθητή, στον οποίο 

δίνονται ημιτελής ιστορίες τις οποίες εκείνος πρέπει να συμπληρώσει. Συνήθως δίνεται η 

αρχή της ιστορίας και το τέλος της και ο μαθητής πρέπει να γράψει τα γεγονότα που πιστεύει 

ότι παραλείπονται. Η πρώτη υποενότητα που περιλαμβάνει η ενότητα της αυτορρύθμισης, 

περιέχει ιστορίες που αφορούν την επίλυση διαπροσωπικών γνωστικών προβλημάτων. Η 

μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ο μαθητής είναι 12 βαθμοί, ωστόσο ο 

Γιώργος κατά την αρχική αξιολόγηση συγκέντρωσε 4/12 βαθμούς ενώ στην τελική μόλις 3/12 

βαθμούς. Η δεύτερη υποενότητα αξιολογεί τους στόχους που θέτει ο μαθητής για να επιτύχει 

κάποιον στόχο και την απόδοσή του στην επίτευξη του στόχου αυτού. Η μέγιστη βαθμολογία 

που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος είναι 9, ωστόσο ο μαθητής και στην αρχική αλλά και 

στην τελική αξιολόγηση συγκέντρωσε μόνο 2/9 βαθμούς χωρίς να συμπληρώσει επαρκώς τις 

ερωτήσεις. 

Η τρίτη ενότητα της κλίμακας μετρά την ψυχολογική ενδυνάμωση του μαθητή. Υπάρχουν 

16 θετικές και αρνητικές προτάσεις, από τις οποίες ο μαθητής πρέπει να επιλέξει τη μία. Η 

Μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος είναι 16 βαθμοί, ωστόσο ο 

μαθητής έδειχνε να μην καταλαβαίνει τις προτάσεις και δεν απάντησε σε καμία από αυτές. Η 

ενότητα αυτή έμεινε κενή. Το ίδιο συμβαίνει και με την τελευταία ενότητα της κλίμακας 

ARCπου μετρά την συνειδητοποίηση του εαυτού και περιλαμβάνει 15 προτάσεις με τις 

οποίες ο μαθητής πρέπει να αποφασίσει και να επιλέξει αν συμφωνεί ή όχι. Η μέγιστη 

βαθμολογία στην ενότητα αυτή είναι 15/15 αλλά και σε αυτή την ενότητα ο μαθητής έδειχνε 

να μην αντιλαμβάνεται το νόημα των προτάσεων, οπότε και δεν απάντησε στις ερωτήσεις 

εκτός από μία τόσο στην αρχική όσο και στην τελική αξιολόγηση, επομένως η βαθμολογία 

που συγκέντρωσε ήταν 1/15. 

Πρέπει να αναφερθεί πως η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού της ARC πιθανότατα δεν ήταν 

το κατάλληλο εργαλείο για τον συγκεκριμένο μαθητή καθώς δεν συλλέχθηκαν σαφή στοιχεία 

για το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού του παιδιού. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η αρχική 



 

και η τελική αξιολόγηση των δεδομένων σχετικά με το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού που 

συλλέχθηκαν μέσω της κλίμακας αυτοπροσδιορισμού 

 

Πίνακας 6. Σύγκριση δεδομένων αρχικής και τελικής αξιολόγησης για το επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισμού με βάση την κλίμακα 

 

3.4Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 

της αυτοαντίληψης. 
 

 Το τελευταίο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης 

του μαθητή ήταν το ερωτηματολόγιο 

δημοτικού, ωστόσο κρίθηκε ως κατάλληλο για την περίπτωση του συγκεκριμένου μαθητή 

καθώς περιέχει εικόνες που τον βοηθούν ιδιαίτερα.

 Το ερωτηματολόγιο περιέχει 20 ερωτήσεις συνοδευόμενες από δύο εικόνες η καθεμία. 

Χωρίζεται σε τέσσερις τομείς που αφορούν την καθημερινότητα του μαθητή, στον καθένα 

από τους οποίους αντιστοιχούν πέντε ερωτήσεις. Οι το

του παιδιού, οι σχέσεις του με τους συνομηλίκους του, η σωματική του ικανότητα και οι 

σχέσεις με τη μητέρα του. Τα αποτελέσματα της αρχικής και της τελικής αξιολόγησης είχαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς όσον αφορά την αρ

σχολική ικανότητας συγκέντρωσε 2,8 βαθμούς , με μέγιστη βαθμολογία τους 4 βαθμούς ενώ 

0

5

10

15

20

25

30

AYTONOMIA

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ 20

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 26

και η τελική αξιολόγηση των δεδομένων σχετικά με το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού που 

συλλέχθηκαν μέσω της κλίμακας αυτοπροσδιορισμού ARC. 

Σύγκριση δεδομένων αρχικής και τελικής αξιολόγησης για το επίπεδο του 

ιορισμού με βάση την κλίμακα ARC. 

ου ερωτηματολογίου «ΠΑΤΕΜ Ι» για την αξιολόγηση 

Το τελευταίο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης 

του μαθητή ήταν το ερωτηματολόγιο «ΠΑΤΕΜ Ι» που αφορά κυρίως μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ 

δημοτικού, ωστόσο κρίθηκε ως κατάλληλο για την περίπτωση του συγκεκριμένου μαθητή 

ει εικόνες που τον βοηθούν ιδιαίτερα. 

Το ερωτηματολόγιο περιέχει 20 ερωτήσεις συνοδευόμενες από δύο εικόνες η καθεμία. 

Χωρίζεται σε τέσσερις τομείς που αφορούν την καθημερινότητα του μαθητή, στον καθένα 

από τους οποίους αντιστοιχούν πέντε ερωτήσεις. Οι τομείς αυτοί είναι  η σχολική ικανότητα 

του παιδιού, οι σχέσεις του με τους συνομηλίκους του, η σωματική του ικανότητα και οι 

Τα αποτελέσματα της αρχικής και της τελικής αξιολόγησης είχαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς όσον αφορά την αρχική αξιολόγηση ο μαθητής στον τομέα της 

σχολική ικανότητας συγκέντρωσε 2,8 βαθμούς , με μέγιστη βαθμολογία τους 4 βαθμούς ενώ 
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Σύγκριση δεδομένων αρχικής και τελικής αξιολόγησης για το επίπεδο του 

για την αξιολόγηση 

Το τελευταίο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης 

που αφορά κυρίως μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ 

δημοτικού, ωστόσο κρίθηκε ως κατάλληλο για την περίπτωση του συγκεκριμένου μαθητή 

Το ερωτηματολόγιο περιέχει 20 ερωτήσεις συνοδευόμενες από δύο εικόνες η καθεμία. 

Χωρίζεται σε τέσσερις τομείς που αφορούν την καθημερινότητα του μαθητή, στον καθένα 

μείς αυτοί είναι  η σχολική ικανότητα 

του παιδιού, οι σχέσεις του με τους συνομηλίκους του, η σωματική του ικανότητα και οι 
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ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠ



86 
 

στην τελική αξιολόγηση αυξήθηκε αφού συγκέντρωσε 3,2 βαθμούς. Όσον αφορά τον τομέα 

των σχέσεων με τους συνομηλίκους, η βαθμολογία του μαθητή παρέμεινε σταθερή στους 2,4 

βαθμούς. 

 Όσον αφορά τον τομέα της σωματικής ικανότητας του παιδιού, κατά την αρχική 

αξιολόγηση των δεδομένων συγκέντρωσε 1,4 βαθμούς ενώ κατά την τελική αξιολόγηση η 

βαθμολογία του αυξήθηκε ελάχιστα και συγκέντρωσε 1,6/4 βαθμούς. Τέλος, σχετικά με τον 

τομέα των σχέσεων με τη μητέρα, η αρχική και τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

μαθητή είχαν σημαντική διαφορά. Ο μαθητής συγκέντρωσε στην αρχική του αξιολόγηση 2,4 

βαθμούς ενώ κατά την τελική μόλις 1,6 βαθμούς. Πιθανόν, αυτή η μείωση της βαθμολογίας 

του μαθητή στον συγκεκριμένο τομέα οφείλεται στο γεγονός ότι το παιδί αντιμετώπιζε 

αρκετά οικογενειακά προβλήματα και περνούσε τον περισσότερο χρόνο του με την θεία του. 

Στο παρακάτω διάγραμμα γίνεται η γραφική αναπαράσταση των αρχικών και τελικών 

αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου «ΠΑΤΕΜ Ι». 

 

Πίνακας 7. Σύγκριση δεδομένων αρχικής και τελικής αξιολόγησης για την αυτοαντίληψη με 

βάση το ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ Ι. 
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3.5 Κοινωνική εγκυρότητα 
 

 Η κοινωνική εγκυρότητα ενός προγράμματος παρέμβασης προκύπτει όταν το 

πρόγραμμα παρέμβασης είναι σωστά σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανάγκες των ατόμων για 

τα οποία έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι 

απόλυτα σύμφωνοι με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του εκάστοτε 

προγράμματος παρέμβασης καθώς και με τα αποτελέσματά του (Μπέσιος, 2014, όπως 

αναφέρεται στο Scott, 2007). 

 Η κοινωνική εγκυρότητα αφορά τρεις παράγοντες. Ο πρώτος, όπως αναφέρθηκε και 

νωρίτερα, είναι η κοινωνική αποδοχή της διαδικασίας του προγράμματος παρέμβασης από 

τους συμμετέχοντες. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την κοινωνική σημαντικότητα τόσο των 

στόχων του προγράμματος όσο και της έρευνας γενικότερα. Πρέπει να διερευνηθεί αν οι 

στόχοι που έχουν τεθεί είναι αποδεκτοί από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και βοηθούν τους 

συμμετέχοντες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις της κοινωνίας. Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας της κοινωνικής εγκυρότητας 

αφορά τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος για τους συμμετέχοντες. Οι 

συμμετέχοντες οι οποίοι είναι οι αποδέκτες των προγραμμάτων παρέμβασης και των 

αποτελεσμάτων τους πρέπει να είναι ικανοποιημένοι με αυτά, είτε είναι τα αναμενόμενα είτε 

όχι. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω παράγοντες, δεν υπάρχει η κοινωνική εγκυρότητα της 

έρευνας και του προγράμματος παρέμβασης (Μπέσιος, 2014, όπως αναφέρεται στο Wolf, 

1978).  

 Για να εξεταστούν οι παραπάνω παράγοντες μετά την ολοκλήρωση του 

εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης δόθηκε στον μαθητή ένα αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια και αφορούσε τις δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης τις οποίες είχε διδαχθεί ο μαθητής. Το παιδί έπρεπε να συμπληρώσει 

το ερωτηματολόγιο ώστε να αξιολογήσει τον εαυτό του και τα αποτελέσματα που είχε στο 

εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τον ίδιο τον μαθητή. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί πως ο Γιώργος είχε για πρώτη φορά την ευκαιρία να αξιολογήσει τις ικανότητές 

του και μάλιστα οι απαντήσεις του δείχνουν πως τα κατάφερε πολύ καλά. Φαίνεται πως ο 

μαθητής θεωρεί πως έχει κατακτήσει πλήρως τις δεξιότητες στις οποίες εκπαιδεύτηκε τόσο 

στο σπίτι όσο και στο σχολείο, ενώ δηλώνει πως χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου για τις 

δεξιότητες στις οποίες δεν έλαβε την εκπαίδευση που έπρεπε. Παρακάτω παρατίθεται 

συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. 



88 
 

 ΟΧΙ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ 
Πλένω τα χέρια μου πριν 
και μετά το φαγητό. 

  Χ 

Χτενίζω τα μαλλιά μου.   Χ 
Πλένω τα δόντια μου 
μετά από κάθε γεύμα. 

  Χ 

Διαλέγω τα ρούχα που θα 
φορέσω ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες. 

  Χ 

Στρώνω το τραπέζι πριν 
από το γεύμα. 

  Χ 

Πλένω τα πιάτα μετά από 
το γεύμα. 

  Χ 

Σκουπίζω το δωμάτιό μου 
με την ηλεκτρική 
σκούπα. 

Χ   

Σφουγγαρίζω το δωμάτιό 
μου. 

Χ   

Γνωρίζω τα καταστήματα 
της γειτονιάς μου και τα 
προϊόντα που μπορώ να 
αγοράσω από το καθένα. 

  Χ 

Περνάω με ασφάλεια το 
δρόμο. 

 Χ  

Γνωρίζω τα χρήματα.  Χ  
Αγοράζω πράγματα από 
το κυλικείο του σχολείου 
μου. 

 Χ  

Αγοράζω πράγματα από 
τα καταστήματα της 
γειτονιάς μου. 

Χ   

Ελέγχω τα χρήματα που 
δίνω για να αγοράσω 
κάτι. 

Χ   

Περιμένω να μου δώσουν 
ρέστα όποτε χρειάζεται. 

Χ   

Διαλέγω τις 
δραστηριότητες που θα 
κάνω στο σπίτι στον 
ελεύθερο χρόνο μου. 

  Χ 

Διαλέγω τις 
δραστηριότητες που θα 
κάνω στην κοινότητα 
στον ελεύθερο χρόνο 
μου. 

  Χ 

Πίνακας 8. Ερωτηματολόγιο κοινωνικής εγκυρότητας 

Είναι εμφανές πως ο μαθητής γνωρίζει πλέον πότε μπορεί να ενεργήσει μόνος του, 

πότε χρειάζεται βοήθεια από κάποιον ενήλικα και πότε δεν μπορεί να δράσει. Από το 

παραπάνω ερωτηματολόγιο φαίνεται πως ο μαθητής έχει κατακτήσει τις δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης για τις οποίες εκπαιδεύτηκε στο σχολείο σε ένα πλήρως δομημένο 

πλαίσιο. Επίσης, οι δεξιότητες που διδάχθηκαν και στο πλαίσιο του σπιτιού έχουν κατακτηθεί 

από τον μαθητή. Ωστόσο, μετά τον περιορισμό που υπήρξε και το εξατομικευμένο 

πρόγραμμα παρέμβασης μπορούσε να διεξαχθεί μόνο στον χώρο του σχολείο, ο μαθητής δεν 
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κατάφερε να κατακτήσει δεξιότητες όπως να μπορεί μόνος του να περνάει το δρόμο με 

ασφάλεια χωρίς τη βοήθεια κάποιου ενήλικα, γεγονός που τον καθιστά ακόμα εξαρτημένο 

από τους ενήλικες του κοντινού του περιβάλλοντος. 

Όπως φαίνεται και από την τελική αξιολόγηση του παιδιού, το εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης ολοκληρώθηκε με ένα 

αρκετά μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, παρά τους περιορισμούς και τα προβλήματα που 

προέκυψαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το πρόγραμμα παρέμβασης που 

σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στον μαθητή, ήταν απαραίτητο για εκείνον, καθώς κατάφερε 

να γίνει ως ένα βαθμό περισσότερο ανεξάρτητος τόσο στο πλαίσιο του σχολείου, όσο και στο 

πλαίσιο του σπιτιού του. Επιπλέον, φαίνεται πως έχει αυξηθεί το επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισμού του μαθητή και η αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψή του καθώς πλέον ο 

μαθητής γνωρίζει τις ικανότητές του και κατά πόσο μπορεί να καταφέρει να υλοποιήσει 

διάφορες δραστηριότητες που αφορούν την καθημερινή του ζωή. 

Από την έρευνα προέκυψε πως ο μαθητής, ενώ είχε όχι μόνο τη θέληση αλλά πολλές 

φορές και τις ικανότητες να κάνει διάφορα πράγματα που αφορούν τον εαυτό του και την 

καθημερινότητά του, όπως το να επιλέξει τα ρούχα που θα φορέσει, ωστόσο δεν του είχε 

δοθεί η ευκαιρία τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο να εκπαιδευτεί σε κάποιες δεξιότητες ή 

να ενεργήσει μόνος του χωρίς να στηρίζεται στη βοήθεια των άλλων. Αφού του δόθηκε η 

ευκαιρία να ενεργεί ανεξάρτητα και να διδαχθεί νέες δεξιότητες που τον βοηθούν σε αυτό, ο 

μαθητής έγινε ακόμα πιο λειτουργικός και απέκτησε περισσότερη αυτοεκτίμηση, αφού 

συχνά, πριν την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος αισθανόταν μειονεκτικά και 

πολλές φορές ένιωθε αδύναμος και φοβισμένος όταν έπρεπε να κάνει καινούργια πράγματα. 

Το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για εκείνον του έδωσε τη 

δυνατότητα να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 

 Πρέπει επίσης να αναφερθεί πως οι γονείς του μαθητή δεν είχαν την ίδια αντίληψη με 

εκείνον σχετικά με το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού του αλλά και με τις δυνατότητες που 

έχει το παιδί. Από την αρχική αξιολόγηση φαίνεται πως το παιδί είχε καλύτερη και πιο σαφή 

εικόνα για τις δυνατότητές του και τις δεξιότητες που κατέχει, ενώ η μητέρα του πίστευε πως 

ο μαθητής δεν είχε πλήρη αντίληψη του εαυτού του και των δυνατοτήτων του. Η ίδια βέβαια 

ανέφερε πως συχνά προλαβαίνει τις ανάγκες του παιδιού της με αποτέλεσμα να μην του δίνει 

χώρο να ενεργήσει μόνος του ανεξάρτητα ή τουλάχιστον να ζητά αυτό που θέλει. 
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 Γενικότερα, το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βοήθησε ιδιαίτερα τον 

μαθητή καθώς πλέον μπορεί να είναι περισσότερο ανεξάρτητος όσον αφορά διάφορους 

τομείς της ζωής του και μπορεί να κάνει επιλογές για τον εαυτό του ανάλογα με τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες του. 



91 
 

Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα-Συζήτηση 
 

Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 

εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης στον τομέα των δεξιοτήτων ανεξάρτητης 

διαβίωσης για μαθητή με ΔΑΦ. Πριν ξεκινήσει όμως η διαδικασία αυτή, τέθηκαν δύο βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν μετά το τέλος του εκπαιδευτικού 

προγράμματος παρέμβασης. 

 Το πρώτο ερώτημα αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό, την 

υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης. Ο βασικότερος παράγοντας 

ήταν να επιλεχθούν οι σωστές στρατηγικές και μέθοδοι με τις οποίες η ερευνήτρια θα 

συγκέντρωνε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το προφίλ του μαθητή, τα ενδιαφέροντά 

του, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του (Αγαλιώτης, 2011). 

Αρχικά, έγινε η παρατήρηση και αξιολόγηση των προαπαιτούμενων γνώσεων και 

δεξιοτήτων που κατείχε ο μαθητής μέσω της παρατήρησης και της ημιδομημένης 

συνέντευξης με την οικογένεια του παιδιού (Αγαλιώτης, 2011). 

Μετά την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που έχει ήδη κατακτήσει ο μαθητής, ξεκίνησε 

ο σχεδιασμός του εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης. Βασική προϋπόθεση για τον 

σχεδιασμό του εξατομικευμένου προγράμματος, ήταν οι στόχοι που έπρεπε να 

τεθούν,μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι, τους οποίους έπρεπε να ολοκληρώσει επιτυχώς 

ο μαθητής ώστε να κατακτήσει τη νέα γνώση. Επιπλέον, έγινε η επιλογή του πλαισίου στο 

οποίο θα γινόταν η εφαρμογή του προγράμματος καθώς και η επιλογή των υλικών και των 

τεχνικών που θα χρησιμοποιούσε η ερευνήτρια κατά την εφαρμογή του. Το πλαίσιο, οι 

δραστηριότητες και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν έπρεπε να μελετηθούν διεξοδικά και 

ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή αλλά και τα μέσα που υπήρχαν να σχεδιαστεί το 

πρόγραμμα παρέμβασης(Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). 

Όσον αφορά το τρίτο σκέλος του ερευνητικού ερωτήματος που τέθηκε, σημαντικός 

παράγοντας για την αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης ήταν αφενός η επιλογή των 

εργαλείων που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό και αφετέρου αν ο ίδιος ο 

μαθητής ήταν σε θέση να αξιολογήσει τον εαυτό του, τις δυνατότητες και τις επιλογές του 

(Wehmeyer&Palmer, 2003). Επειδή η παρούσα έρευνα αγγίζει την έννοια του 

αυτοπροσδιορισμού του ατόμου, δηλαδή τη δυνατότητα να ενεργεί μόνο του και να λαμβάνει 
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αποφάσεις για τη ζωή του, αποφασίστηκε πως έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο 

το οποίο ο ίδιος ο μαθητής θα συμπλήρωνε για να αξιολογήσει τον εαυτό του ίσως για πρώτη 

φορά, όπως και έγινε. Τέλος, η ερευνήτρια έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να 

μπορεί να αντιληφθεί την πρόοδο ή όχι του μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Έπρεπε να παρακολουθεί και να καταγράφει τις δυσκολίες που εκείνος αντιμετώπισε, τα 

λάθη του αλλά και όσα είχε πετύχει ώστε να γίνει μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά τα εμπόδια που υπήρξαν κατά την εφαρμογή 

του προγράμματος τα οποία ήταν αρκετά. Το βασικότερο εμπόδιο ήταν ο λίγος χρόνος που 

υπήρχε ώστε να διεξαχθεί το πρόγραμμα παρέμβασης. Επιπλέον, μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα σταμάτησαν οι επισκέψεις στο σπίτι του μαθητή καθώς υπήρχαν κάποια 

οικογενειακά προβλήματα και η μητέρα του παιδιού ζήτησε το πρόγραμμα να περιοριστεί στο 

πλαίσιο του σχολείου. Αυτό ήταν πολύ αρνητικό, καθώς ο μαθητής δεν είχε τη δυνατότητα να 

εφαρμόσει τις δεξιότητες που κατακτούσε στο σχολείο και σε άλλα πλαίσια, οπότε ήταν 

δύσκολο γι’ αυτόν να γενικεύσει τη νέα γνώση (Αγαλιώτης, 2011). 

Ένα ακόμα εμπόδιο που υπήρξε κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης 

ήταν πως ο πατέρας του παιδιού ήταν αντίθετος με κάποιες δραστηριότητες και απαγόρευσε 

να γίνουν τόσο στο πλαίσιο του σπιτιού όσο και του σχολείου. Έτσι, το πρόγραμμα 

παρέμβασης διαφοροποιήθηκε στην πορεία και δεν έγιναν όλες οι δραστηριότητες που είχαν 

σχεδιαστεί στην αρχή. Επίσης, υπήρξαν κάποιες δυσκολίες σχετικά με τους χώρους αλλά και 

τα υλικά που διέθετε το σχολείο όπου γίνονταν οι δραστηριότητες του σχολείου. Οι χώροι 

του σχολείου δεν ήταν κατάλληλοι για όλες τις δραστηριότητες και χρειάζονταν πολλές 

προσαρμογές και αρκετά υλικά δεν υπήρχαν οπότε έπρεπε ή να αγοραστούν από την 

ερευνήτρια ή να ζητηθούν από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ήταν ευτυχώς πάντα 

πρόθυμος να βοηθήσει. 

Το τελευταίο εμπόδιο που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος παρέμβασης ήταν πως η μητέρα του παιδιού ενώ δέχθηκε πριν τον σχεδιασμό 

του προγράμματος να απαντήσει στα εργαλεία που της χορηγήθηκαν, ωστόσο μετά την 

εφαρμογή του αρνήθηκε να της χορηγηθούν και πάλι λέγοντας πως ήταν αδύνατο για εκείνη 

να ασχοληθεί αφού αντιμετώπιζε διάφορα οικογενειακά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, δεν 

μπορεί να γίνει σύγκριση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από εκείνη πριν και μετά την 

εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης. 
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Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται πως η εκπαίδευση του μαθητή 

με ΔΑΦ στον τομέα των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης ήταν επιτυχής στους 

περισσότερους τομείς. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε 

ήταν βασισμένο όχι μόνο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για μαθητές με αυτισμό, αλλά 

κυρίως στις ανάγκες και τις δυνατότητες του μαθητή. Αυτό τον βοήθησε ιδιαίτερα και τον 

έκανε περισσότερο ανεξάρτητο και λειτουργικό (ΥΠΕΠΘ-ΑΠΣ, 2003). 

Σχετικά με το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού του μαθητή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

των εργαλείων που χορηγήθηκαν στον ίδιο αλλά και στη μητέρα και τον δάσκαλό 

του,φαίνεται πως έχει ανέβει ιδιαίτερα η αυτοεκτίμηση του παιδιού, καθώς για πρώτη φορά 

του δόθηκε η ευκαιρία να εμπλακεί σε δραστηριότητες που αφορούν την προσωπική του 

φροντίδα, τη φροντίδα του σπιτιού και δραστηριότητες σχετικές με τον ελεύθερο χρόνο. 

Ωστόσο, υπήρξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις απαντήσεις του μαθητή, της μητέρας 

και του δασκάλου του σχετικά με τις διάφορες πτυχές που καλύπτει η έννοια αυτή. Πρέπει να 

αναφερθεί πως δεν μπορούμε να πούμε πως έχει αυξηθεί το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού του 

μαθητή καθώς ο αυτοπροσδιορισμός σαν έννοια καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα που 

αφορά προσωπικές επιλογές, λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων καθώς και πολλούς 

άλλους τομείς που παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα του ατόμου και στη 

λειτουργικότητά του (Wehmeyeret al., 2000).  

Τέλος, ο μαθητής είχε για πρώτη φορά την ευκαιρία να αισθανθεί και ο ίδιος 

ανεξάρτητος λαμβάνοντας πρωτοβουλίες και αποφάσεις που αφορούσαν τον ίδιο του τον 

εαυτό καθώς και να αξιολογήσει μόνος του τις ενέργειές του και τις επιλογές του 

(Wehmeyer&Palmer, 2003). Αυτό ήταν πιθανόν το σημαντικότερο στοιχείο το οποίο οδήγησε 

στην επιτυχή ολοκλήρωση του εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης από τον μαθητή. 

Περιορισμοί της έρευνας 
 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν και οι περιορισμοί που υπήρξαν κατά την διεξαγωγή 

και την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας. Όσον αφορά τον χώρο του σχολείου, 

δυστυχώς υπήρχε έλλειψη χώρων και έτσι κάποιες δραστηριότητες δεν διεξάγονταν στον 

χώρο που θα έπρεπε. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες για το πλύσιμο των πιάτων δεν 

διεξάγονταν σε έναν χώρο που τουλάχιστον να θυμίζει τον χώρο της κουζίνας, αλλά στον 
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διάδρομο του σχολείου. Το παιδί με αυτόν τον τρόπο άργησε να καταλάβει ποιος ήταν ο 

κατάλληλος χώρος για την διεξαγωγή της κάθε δραστηριότητας. 

Επιπλέον, ίσως ο σημαντικότερος περιορισμός που προέκυψε ήταν πως ενώ το 

πρόγραμμα ξεκίνησε κανονικά τόσο στον χώρο του σχολείου, όσο και στο σπίτι του παιδιού, 

δυστυχώς λόγω σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων, απαγορεύτηκαν στην ερευνήτρια οι 

επισκέψεις στο σπίτι του μαθητή με αποτέλεσμα και πάλι ο μαθητής είτε να μην μπορεί να 

διδαχθεί μία νέα δεξιότητα, είτε να μην μπορεί να γενικεύσει και να μεταφέρει σε άλλα 

πλαίσια τη νέα γνώση. 

Ένας ακόμη σημαντικός περιορισμός που προέκυψε ήταν πως η μητέρα του μαθητή 

αρνήθηκε να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια των κλιμάκων που της δόθηκαν μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Αυτό επηρέασε την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της 

έρευνας καθώς δεν υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα για την έκβαση του 

προγράμματος. 

Τέλος, ο χρόνος που υπήρχε για τη διεξαγωγή του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος ήταν δυστυχώς πολύ περιορισμένος. Υπήρξαν σημαντικές παύσεις κατά τη 

διεξαγωγή του προγράμματος καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών, τα σχολεία έμειναν για 

περίπου έναν μήνα κλειστά. Επιπλέον, μετά τις δυσκολίες που προέκυψαν στον μαθητή, 

συχνά απουσίαζε από το σχολείο και το πρόγραμμα δεν μπορούσε να συνεχίσει. Εκτός όμως 

από την έλλειψη χρόνου που υπήρχε πρέπει να αναφερθεί πως μετά τις αλλαγές που 

αντιμετώπισε το παιδί στο οικογενειακό του περιβάλλον, ο πατέρας του απαγόρευσε στην 

ερευνήτρια να θέσει συγκεκριμένους στόχους και να κάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες με 

το παιδί. 

 Λόγω των περιορισμών που προέκυψαν στην παρούσα έρευνα, θα ήταν ίσως ιδιαίτερα 

ωφέλιμο μία αντίστοιχη έρευνα να διεξαχθεί σε περισσότερα πλαίσια και να μην περιοριστεί 

στους χώρους του σπιτιού και του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό οι πιθανοί ερευνητές θα 

μπορούν να εξετάσουν σε ένα ευρύτερο φάσμα τι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης τις 

οποίες μπορεί να κατακτήσει ο εκάστοτε μαθητής. Επιπλέον, μια αντίστοιχη έρευνα καλό θα 

ήταν να εφαρμοστεί σε ένα μεγαλύτερο δείγμα ατόμων με διάφορες αναπηρίες ή διαταραχές 

ώστε να αναδυθούν οι βασικές αρχές για την υλοποίηση προγραμμάτων παρέμβασης για τις 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης που είναι απαραίτητες για τα άτομα με αναπηρία τα οποία 

έχουν κάθε δικαίωμα να είναι ανεξάρτητα και να αποφασίζουν μόνοι τους για την ζωή τους 
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Εκπαιδευτικές συνέπειες και μελλοντικές προτάσεις 
  

 Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ο μαθητής με ΔΑΦ, 

αφού ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης, κατάφερε να κατακτήσει νέες 

δεξιότητες και να αισθάνεται και ο ίδιος περισσότερο ανεξάρτητος, γεγονός που αύξησε την 

αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του. Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να έρθει αντιμέτωπος 

με νέες καταστάσεις τις οποίες θα αντιμετωπίσει και στην μετέπειτα ζωή του και να μπορέσει 

να εφαρμόσει τις νέες γνώσεις ώστε να ανταπεξέλθει. Ακόμα, ο μαθητής για πρώτη φορά 

αξιολόγησε τον εαυτό του και τις ικανότητές του και φάνηκε πως το έκανε με μεγάλη 

επιτυχία. 

 Είναι πολύ σημαντικό να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται προγράμματα 

παρέμβασης στα σχολεία, ώστε τα άτομα με αναπηρία που φοιτούν σε αυτά να μπορούν να 

μαθαίνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε ένα δομημένο περιβάλλον δεξιότητες που θα 

συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και θα τα κάνουν περισσότερο 

ανεξάρτητα και λειτουργικά.  

 Ωστόσο, η παρούσα έρευνα έχει αρκετά ελλείμματα και μειονεκτήματα και επιδέχεται 

πολλές αλλαγές. Όπως έχει προαναφερθεί, είναι πολύ σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία 

να καταφέρουν να είναι λειτουργικά και ανεξάρτητα στον μέγιστο βαθμό που κάτι τέτοιο 

είναι δυνατό. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης για τις κοινωνικές δεξιότητες 

δίνουν αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία στα άτομα με αναπηρία όπως συνέβη και στην 

παρούσα έρευνα. Βέβαια, αν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή είναι ιδιαίτερα 

θετικά, θα ήταν σκόπιμο και πιθανόν περισσότερο έγκυρο, αν μία τέτοιου είδους έρευνα 

εφαρμοζόταν σε μεγαλύτερο δείγμα ατόμων ίδιας ή και διαφορετικής ηλικίας για να φανεί αν 

τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν θα ήταν ίδια ή όχι σε σχέση με αυτά της παρούσας 

έρευνας. 

 Επιπλέον, μία ακόμα μελλοντική πρόταση είναι η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος παρέμβασης σε άτομα με πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα πέραν του σχολείου και του σπιτιού. Ακόμη, θα μπορούσε η διάρκεια των 

προγραμμάτων αυτών να είναι μεγαλύτερη, ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να 

είναι περισσότερο έγκυρα και αξιόπιστα. Όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα το οποίο διεξάγεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, τόσο πιο εύκολο είναι για τα 
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άτομα με αναπηρία να κατακτήσουν τη νέα γνώση, να την αυτοματοποιήσουν και να την 

εφαρμόσουν.  

 Τέλος, μία ακόμα μελλοντική πρόταση είναι τέτοιου είδους έρευνες να γίνονται όχι 

μόνο από ένα άτομο, αλλά από μία διεπιστημονική ομάδα που να αποτελείται από διάφορους 

ειδικούς οι οποίοι θα αναλάβουν το εκάστοτε άτομο και θα ασχοληθούν μαζί του ολιστικά, 

έτσι ώστε εκείνο να προοδεύει μεθοδικά σε όλους τους τομείς της ζωής και της 

καθημερινότητάς του.  
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