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Υποστήριξη μαθήτριας Β΄ Γυμνασίου με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, με Ειδική (Ιδιώτη Ψυχολόγο) 

Βοηθό στο πλαίσιο της Παράλληλης Στήριξής 

 των  Στεφανία Μαυρογιάννη & Νικολάου Νεράντζη*1  

  

Περίληψη 

Στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του Σχολικού Έτους 2013-14 άρχισε η Παράλληλη Στήριξη μαθήτριας 

Β΄ Γυμνασίου με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (σύνδρομο Asperger), από Ειδική (Ιδιώτη Ψυχολόγο) 

Βοηθό. Η μαθήτρια, όσον αφορά τις ειδικές εκπαιδευτικές της ανάγκες, είχε επίσης την υποστήριξη των 

διδασκόντων του Τμήματος Ένταξης στο οποίο και φοιτούσε από τον Οκτώβριο του 2013. Παρά τη σύντομη 

διάρκεια της παρέμβασης καταδείχθηκαν τα θετικά αποτελέσματα μιας τέτοιου είδους εκπαιδευτικής 

υποστήριξης. Εδώ παρουσιάζονται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και τα αποτελέσματα της Παράλληλης Στήριξης 

στο σχολικό πλαίσιο καθώς και οι  μελλοντικοί στόχοι. 

Εισαγωγή 

   Oι μαθητές με σύνδρομο Asperger, παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση (APA 2013), κάτι που συχνά οδηγεί στην εμφάνιση ακαδημαϊκών και κοινωνικών δυσκολιών 

στο σχολικό πλαίσιο (Fondacaro 2001). Για αυτό και τα παιδιά με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού 

(DSM-, 2014) παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη πρόκληση για το εκπαιδευτικό περιβάλλον (Williams 1995, Sack 

1999). Για τους εκπαιδευτικούς, οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις, όσο αφορά στη διαχείριση της τάξης, είναι 

ζωτικής σημασίας καθώς διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και η διαντίδραση μεταξύ των μαθητών 

(Choi 2008). Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και τα αποτελέσματα της 

Παράλληλης Στήριξης (ΠΣ) από Ειδικό (Ιδιώτη) Βοηθό (ΕΒ) που δέχθηκε η μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου(Εγκύκλιος 

2013), γνωματευμένη από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., με Asperger.  

Η παρέμβαση κινήθηκε α) στην εκπαιδευτική διαδικασία και β) στην κοινωνική ζωή της μαθήτριας. Η 

αναφορά στους δύο αυτούς άξονες είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στο σημερινό σχολείο, αντικείμενο 

μάθησης δεν αποτελεί μόνο η διδακτέα ύλη αλλά και οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών (ΔΕΕΠΣ/ΑΠΣ). Η 

μαθήτρια, όσον αφορά τις ειδικές εκπαιδευτικές της ανάγκες, «εντός» σχολείου υποστηρίχθηκε a priori και 

από τους διδάσκοντες τους Τμήματος Ένταξης (ΤΕ). «Εκτός» σχολείου υποστηρίζεται συστηματικά από 

παιδοψυχίατρο. Σημειώνεται ότι η εν λόγω μαθήτρια, είναι ένα συνεργάσιμο παιδί με αγάπη για τα ζώα και τη 

φύση, με διάθεση να συμμετέχει σε δραστηριότητες του κοινωνικού συνόλου και - με πλούσιο λεξιλόγιο – 

προφορικό λόγο. Οι ελλείψεις, όμως, που παρουσιάζει σε κοινωνικές δεξιότητες και η αδυναμία της να 

διαχειριστεί τα συναισθήματά της καθώς και το πολυαισθητηριακό περιβάλλον του σχολείου προκαλούσαν 

έντονες δυσκολίες συμπεριφορικού τύπου, συγκρούσεις και αναστάτωση τόσο στην ίδια όσο και στη 

λειτουργία του σχολείου. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία και η συνεργασία της ΕΒ και του διδάσκοντα 

                                                
*1   Η Στεφανία Μαυρογιάννη είναι Πτυχιούχος Ψυχολόγος Α.Π.Θ. (mvgstefan@gmail.com) και ο Νικόλαος Νεράντζης είναι 

Φυσικός ΠΕ 04.01 στην Ειδική Αγωγή (abc57001@gmail.com) με οργανική θέση στο Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄βαθμίδας και 

Ειδικό ΕΠΑ.Λ. N. Σερρών και διδάσκων του Τμήματος Ένταξης κατά το σχολικό έτος 2013-14. 
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του ΤΕ με τον γονέα χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην παρούσα παρέμβαση καθώς η συνεχής και συνεπής 

συνεργασία με τους γονείς για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των θετικών ικανοτήτων του παιδιού (Moreno 

1991, Barber 1996). 

Η αρχική, ποιοτική, αξιολόγηση των αναγκών της μαθήτριας διήρκησε μία εβδομάδα και 

πραγματοποιήθηκε α) μέσω της παρατήρησης της μαθήτριας στο σχολικό πλαίσιο, β) με βάση τις πληροφορίες 

που έδωσαν οι οικείοι καθηγητές, οι διδάσκοντες του ΤΕ, η μητέρα και γ) με βάση τα λεγόμενα του ίδιου του 

παιδιού. Φράσεις όπως «οι άλλο με πειράζουν, λέω στους καθηγητές τι συνέβη και δεν με ακούνε και λένε ότι 

φταίω εγώ», «φοβάμαι μήπως κάνω λάθος στην απάντηση» προήλθαν από την ίδια τη μαθήτρια και έδωσαν 

μία πρώτη περιγραφή της κατάστασης όπως τη βίωνε στο σχολείο. Μετά την εβδομάδα των αρχικών 

παρατηρήσεων τέθηκαν οι στόχοι της παρέμβασης. Στην κατάρτιση των στόχων αυτών λήφθηκαν υπόψη οι 

ανάγκες του παιδιού, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, το συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο καθώς και η 

αντιμετώπιση των σαφών δυσκολιών εντός του σχολικού πλαισίου (Williams 1995, Myles 1998, Rubin 2004). 

 

Πριν από την Παράλληλη Στήριξη 

   Κατά το Σχολικό Έτος 2012-2013, όταν δηλαδή η Δ. φοιτούσε στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, 

υποστηριζόταν από τον (μοναδικό) διδάσκοντα του ΤΕ, σε ένα Σχολείο με τριάντα (30) μαθητές στο ΤΕ. Οι 

όποιες προσπάθειες για την ένταξη της μαθήτριας στο σχολικό περιβάλλον είχαν ως αποτέλεσμα τη μερική 

άμβλυνση των έντονων αντιδράσεων της μαθήτριας, χωρίς όμως να εξαλείψουν τα προβλήματα. Κατά το 

Σχολικό Έτος 2013-2014 η Δ. φοιτούσε στην Β΄ τάξη και υποστηριζόταν από τους τρείς (3) διδάσκοντες του ΤΕ, 

σε ένα Σχολείο με συνολικά τριάντα έξι (36) γνωματευμένους μαθητές, είκοσι τρείς (23) εκ των οποίων 

υποστηρίχθηκαν στο ΤΕ. Εξ΄ αρχής κατέστη κοινώς αποδεκτό το γεγονός πως η υποστήριξη, όχι μόνο της Δ. αλλά 

των πέντε (5) συνολικά μαθητών του Σχολείου στο φάσμα του αυτισμού, πρέπει να πλαισιωθεί και να 

οργανωθεί 1ο ) με την υποστήριξή τους με ΠΣ πλήρους ωραρίου και 2ο) με την ευαισθητοποίηση & ενημέρωση 

όλης της Σχολικής Μονάδας. 

   Το πρώτο αποτελεί βασική αρχή στην εκπαίδευση και ενσωμάτωση μαθητών στο φάσμα του αυτισμού 

(Muskat 1996). Η ΕΒ δίνει τη βοήθεια, την υποστήριξη και τη συνεχή ανατροφοδότηση που απαιτείται καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σχολικής ημέρας – βοηθώντας, επί παραδείγματι, το παιδί για να ολοκληρώσει τις εργασίες του 

και να κρατάει τις σημειώσεις του μαθήματος.  Το δεύτερο αποτελεί την απαρχή α) μία συστηματικής και 

συνεχούς διαδικασίας αναγνώρισης των αιτιών των δυσλειτουργιών σε όλο το φάσμα της σχολικής ζωής, β) της 

αντιμετώπισης μέσω καλών και κοινά συμφωνημένων πρακτικών των δυσλειτουργιών αυτών και γ) τον 

επανακαθορισμό – όπου χρειάζεται – των λύσεων που εφαρμόστηκαν.  Στο πλαίσιο αυτό, και με τη σύμφωνη 

γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου, ο γράφων αναζήτησε την αρωγή του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., το οποίο και 

ανταποκρίθηκε. Έτσι προέκυψαν α) η ενδοσχολική ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων για το φάσμα του 

αυτισμού, β) η δέσμευση για την υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητας όλων των 

μαθητών και γ) η «ενεργοποίηση» της ΠΣ με ΕΒ για την Δ. 
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Στη Σχολική Τάξη  (πριν) 

   Πριν από την ΠΣ, και στη σχολική τάξη, η μαθήτρια παρουσίαζε την εξής εικόνα: 

   Καθόταν σε πρώτο θρανίο (μπροστά στην έδρα, άκρη, δίπλα στο παράθυρο). Έμοιαζε αμέτοχη και 

αποσυρμένη. Η προσοχή της διασπώταν πολύ εύκολα. Μετά από 5 - 10 λεπτά αποσυρόταν και άρχιζε να 

ασχολείται με τα χέρια της ή με τα διάφορα στυλό της ή με ένα μπουκάλι στο οποίο μέσα είχε διάφορα έντομα 

που είχε μαζέψει νωρίτερα από τον κήπο του σχολείου. Συνήθως, όταν ο διδάσκων τη ρωτούσε, κατέβαζε το 

κεφάλι χωρίς να μιλά. Δεν σήκωνε χέρι για να απαντήσει στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, ακόμη και αν 

γνώριζε την απάντηση. Είχε αδυναμία να ολοκληρώσει τις εργασίες, ενώ συνήθως δεν προλάβαινε ή παρέλειπε 

να σημειώνει αυτά που έγραφαν οι καθηγητές στον πίνακα. Επίσης, αρκετές φορές δεν σημείωνε  τα καθήκοντα 

που ανατίθονταν, ειδικά όταν η διαδικασία αυτή  λάμβανε χώρα  στο τέλος της διδακτικής ώρας.  

   Σημειώνεται εδώ πως, γενικά, στο γνωστικό μέρος η Δ. δυσκολεύεται να κατανοήσει αφηρημένες 

έννοιες καθώς και έννοιες των μαθηματικών. Εμφανίζει επίσης, δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων αλλά και 

σε βασικές πράξεις αριθμητικής, όπως είναι η διαίρεση. Τη μαθήτρια τέλος, χαρακτηρίζουν η χαμηλή 

αυτοπεποίθηση και ο φόβος μήπως δώσει λανθασμένες απαντήσεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Δ. 

ανταποκρίνεται και συγκεντρώνεται πολύ καλύτερα στις ώρες του ΤΕ ενώ η μεγιστοποίηση των διδακτικών 

αποτελεσμάτων λαμβάνει χώρα σε μία διδασκαλία 1 προς 1. Κατά τη διδασκαλία στο ΤΕ χρησιμοποιείται 

τροποποιημένο υλικό (Νεράντζης 2014a) θέτοντας “υψηλές προσδοκίες” για τη μάθηση (Staver 2007). Ιδιαίτερα 

θετικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και 

φύλλων εργασίας καθώς η μαθήτρια ήταν απολύτως συγκεντρωμένη (Νεράντζης 2014b). 

Κοινωνική Αλληλεπίδραση (πριν) 

   Η κοινωνική επαφή της μαθήτριας ήταν φτωχή.  Η Δ. σε όλα τα διαλείμματα βρισκότανε στον κήπο του 

σχολείου, παρατηρώντας δέντρα και φυτά, συλλέγοντας, παράλληλα, διάφορα έντομα, τα οποία τοποθετούσε 

σε μπουκαλάκια νερού. Ο χώρος αυτός “επιλέχθηκε” και “προστατεύθηκε” ως προσωπικός χώρος ασφάλειας 

και απομόνωσης κατά τις “πυροσβεστικές” προσπάθειες των διδασκόντων του ΤΕ αφού συχνά η Δ. γινότανε 

αντικείμενο αρνητικής κριτικής, προσοχής και «πειραγμάτων» από τα υπόλοιπα παιδιά και, αναπόφευκτα, 

αμυνόταν με μη λειτουργικούς τρόπους. Παράλληλα, η συνεχόμενη παραμονή της εκεί, τελικά έμοιαζε να την 

απομονώνει από την κοινωνική ζωή του σχολείου.  

Στις προσπάθειές της να προσεγγίσει άλλα άτομα, χρησιμοποιούσε μη λειτουργικές στρατηγικές. Για 

παράδειγμα τσιμπούσε ή τρόμαζε τα άλλα παιδιά, εξέφραζε αρνητικά σχόλια για καθηγητές/συμμαθητές της 

και όταν οργιζόταν πετούσε μικρά αντικείμενα. Η Δ. έχει μία σταθερή φίλη ωστόσο, και καθώς και η φίλη 

χαρακτηρίζεται από μη λειτουργικές στρατηγικές προσέγγισης των συμμαθητών, αρκετές φορές πείραζαν μαζί 

τα άλλα παιδιά με αποτέλεσμα να διατηρείται ο φαύλος κύκλος πειραγμάτων και αντίδρασης. 

Η μαθήτρια πολλές φορές καθυστερούσε να μπει στην τάξη όταν χτυπούσε το κουδούνι «για μέσα» 

καθώς είτε ήταν απασχολημένη στον κήπο του σχολείου είτε περίμενε πρώτα όλοι οι μαθητές να «μπούνε 

μέσα». Τέλος, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, δυσκολευόταν να κατανοήσει τους κανόνες των ομαδικών 

παιχνιδιών και της εναλλαγές των ρόλων,  με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη γνώμη των συμμαθητών της, να  

«χαλάει» το παιχνίδι. Έτσι, κατέληγε απομονωμένη σε ένα παγκάκι ή αποσυρόταν στον κήπο. 

 



4 

Σχεδιασμός Υλοποίησης 

   Οι Στόχοι που τέθηκαν αρχικά τόσο ως προς το εκπαιδευτικό μέρος (ΣΕ) όσο και ως προς το κοινωνικό 

μέρος (ΣΚ) είναι: Να παραμένει για μεγαλύτερη χρονική περίοδο συγκεντρωμένη κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής ώρας {ΣΕ1},  Να συμμετέχει περισσότερο στην τάξη {ΣΕ2}, Να σηκώνει το χέρι και να απαντάει στις 

ερωτήσεις τον καθηγητή {ΣΕ3}, Να σημειώνει τα καθήκοντα και να γράφει μόνη της σημειώσεις {ΣΕ4}, Να 

κατανοεί σε μεγαλύτερο βαθμό τα όσα λέγονται στην τάξη {ΣΕ5}, Να ενταχθεί στις ομαδικές δραστηριότητες 

{ΣΚ1}, Να μειωθεί ο χρόνος παραμονής της στον κήπο {ΣΚ2}, Να μειωθούν οι αρνητικές κριτικές των υπόλοιπων 

μαθητών απέναντι στη Δ. {ΣΚ3}, Να αποκτήσει πιο λειτουργικές στρατηγικές υποστήριξης του εαυτού της 

απέναντι στους συμμαθητές {ΣΚ4}. 

 

Υλοποίηση παρέμβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Σε πρώτο στάδιο επικεντρωθήκαμε στην διευκόλυνση της συγκέντρωσης της Δ.. Κάθε φορά που η Δ. 

έχανε το ενδιαφέρον της προς το μάθημα και αποσυρόταν, με ένα ελαφρύ άγγιγμα στον ώμο και με την 

προτροπή «τώρα είμαστε εδώ», γινόταν προσπάθεια επαναφοράς της προσοχής της. Ακόμη, όταν ασχολούνταν 

με τα πράγματα που είχε μαζέψει από τον κήπο, υπήρχε η προτροπή «μπορείς να παίξεις στο διάλειμμα όσο 

θέλεις με αυτό, αλλά τώρα είμαστε εδώ και προσέχουμε στο μάθημα». Αξίζει να σημειωθεί, πως σε κάθε 

διδακτική ώρα γινόταν αξιολόγηση της κόπωσης του παιδιού και των συνθηκών στο μάθημα. Έτσι, συνήθως 

υπήρχαν κάποια ελεγχόμενα λεπτά χαλάρωσης, όπου η μαθήτρια μπορούσε να ασχοληθεί με ό,τι ήθελε, αρκεί 

να παραμένει ήσυχα στη θέση της. Πειραματικά για δύο, όχι διαδοχικές, μέρες, η μαθήτρια τοποθετήθηκε σε 

κεντρικό μπροστινό θρανίο και παρατηρήθηκε άμεση βελτίωση της συγκέντρωσης και της συμμετοχής της στο 

μάθημα. Καθώς η χρονιά έφτανε στο τέλος της και μία τέτοια αλλαγή (από το θρανίο στο παράθυρο σε ένα 

θρανίο στο κέντρο της αίθουσας) απαιτεί περισσότερο χρόνο και προετοιμασία κάτι τέτοιο δεν υλοποιήθηκε σε 

αυτή τη φάση. 

   Σε δεύτερο στάδιο επικεντρωθήκαμε στην διευκόλυνση  της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αρχικά, το 

παιδί ενημερώνεται για την αρχή, τη μέση και το τέλος των δραστηριοτήτων στο μάθημα. Για παράδειγμα: 

«τώρα ο καθηγητής θα δείξει ένα βίντεο με θέμα την Ευρώπη. Πρέπει να προσέχουμε στο βίντεο, γιατί μετά ο 

καθηγητής θα κάνει ερωτήσεις και θα συζητήσουμε για την Ευρώπη». Ακόμη, οι εργασίες και οι ασκήσεις που 

λύνονται μέσα στην τάξη, χωρίζονται σε επιμέρους βήματα και μικρές ερωτήσεις. Για παράδειγμα, σε άσκηση 

γεωμετρίας, αντί να πούμε «τώρα λύνουμε την άσκηση στον πίνακα», λέμε «Τι ψάχνουμε να βρούμε; Τι μας 

λέει η άσκηση ότι ξέρουμε ήδη; Για να φτάσουμε στη λύση της άσκησης, πρώτα πρέπει να βρούμε αν το τρίγωνο 

έχει ορθή γωνία. Μετά πρέπει να βρούμε τη μεγαλύτερη πλευρά. Έπειτα, πρέπει να γράψουμε το πυθαγόρειο 

θεώρημα» κ.λπ. Γενικότερα, σε όλη τη διάρκεια της παράδοσης του μαθήματος, απευθύνονται στη Δ. 

ερωτήσεις που θα τη βοηθήσουν να παρακολουθήσει καλύτερα το μάθημα. Ακόμη, προσφέρονται συχνές και 

απλοποιημένες επεξηγήσεις, όταν το νόημα είναι περίπλοκο. 

   Προκειμένου να κρατιούνται οι σημειώσεις του μαθήματος και να ενθαρρυνθεί το παιδί να κρατάει τις 

δικές του σημειώσεις, καθιερώθηκαν δύο (2) τετράδια. Στο πρώτο, η ΕΒ σημειώνει την ημερομηνία, το μάθημα, 

τις πληροφορίες της παράδοσης και τα καθήκοντα. Ταυτόχρονα, στο δεύτερο τετράδιο, η μαθήτρια 

ενθαρρύνεται να σημειώνει τα καθήκοντα και τα όσα γράφονται στον πίνακα. Οι σημειώσεις έχουν 
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κατακόρυφη διάταξη, με σύντομες προτάσεις, απλοποιημένη γραφή και με μία σειρά κενό ανάμεσα στις 

προτάσεις, τονίζοντας λέξεις και φράσεις κλειδιά. Από την ΕΒ δίνεται συχνή ανατροφοδότηση και ενίσχυση 

λεκτική ή/και γραπτή με ένα αυτοκόλλητο στο τετράδιο σε εμφανές σημείο ώστε να το δει και ο γονιός. Στόχος, 

είναι η από όλους ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού. 

Επιπλέον, στο ΤΕ γίνεται συνεχής εξάσκηση και προετοιμασία για τα μαθήματα της τυπικής τάξης. 

Επίσης, ορισμένες φορές, υπήρχε η δυνατότητα η μαθήτρια να παρακολουθήσει “εκτός προγράμματος” το 

μάθημα στο ΤΕ εάν, επί παραδείγματι, λόγω των περιστάσεων το μάθημα στην γενική τάξη χαρακτηριζόταν ως 

ιδιαιτέρως αγχογόνο. Να σημειωθεί πως μεταξύ της ΕΒ και του διδάσκοντα του ΤΕ υπήρχε τακτική συνεργασία 

σε θέματα όπως τα γνωστικά αντικείμενα, ο χειρισμός καταστάσεων κ.λπ., δρώντας παράλληλα και ως 

«διαμεσολαβητές» μεταξύ του γονέα και του Συλλόγου των Διδασκόντων.  

Σε τρίτο, και τελευταίο, στάδιο επικεντρωθήκαμε στον περιορισμό του άγχους του παιδιού. Το παιδί 

ενημερώνεται από πριν επακριβώς για το πρόγραμμα ή κάποιες ειδικές δραστηριότητες, ειδικά όταν υπάρχει 

οποιαδήποτε τροποποίηση στο ημερήσιο πρόγραμμα ή κάποια αλλαγή στη ρουτίνα, όσο μικρή και αν είναι. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ασκήσεις πυρασφάλειας και η αλλαγή του προγράμματος λόγω 

της επίσκεψης της Γ΄ Γυμνασίου στην Βουλή των Ελλήνων. Ακόμη, καθιερώθηκαν και εμπεδώθηκαν ρουτίνες, 

όσο αφορά στον τρόπο εργασίας στην τάξη (π.χ «τώρα ο καθηγητής γράφει κάτι στον πίνακα. Θα πρέπει να 

ανοίξεις το τετράδιό σου, να γράψεις τον τίτλο του μαθήματος και να σημειώσεις όσα γράφει») αλλά και τον 

τρόπο αλληλεπίδρασης της ΕΒ με το παιδί. Για παράδειγμα, κάθε φορά που η ΕΒ χρειαζόταν να φύγει, υπήρχε η 

φράση του τύπου «εγώ πρέπει να πάω…, θα έρθω μετά να σε βρω στον κήπο». 

  

Υλοποίηση παρέμβασης στην κοινωνική αλληλεπίδραση 

  Το «πρώτο βήμα» είχε γίνει ήδη και ήταν ο ορισμός (από τους διδάσκοντες του ΤΕ) ενός συγκεκριμένου 

χώρου στο προαύλιο ώστε το παιδί να έχει μία αίσθηση ασφάλειας, να κινείται, να παίζει και να μη νιώθει 

«χαμένο». Στόχος ήταν να μειώσουμε το διαρκή χρόνο (απομόνωσης) της Δ. εκεί. Σταδιακά, χρησιμοποιώντας 

πάντοτε ως βάση τον κήπο, αρχίσαμε μικρούς περιπάτους στο προαύλιο με την προτροπή «ας πάμε μία βόλτα 

γύρω-γύρω στο προαύλιο». Οι περίπατοι ήταν λίγων λεπτών στην αρχή, οι οποίοι, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, αυξήθηκαν σε χρόνο και συχνότητα. Σταδιακά η Δ. ήταν σε θέση να καθίσει στα παγκάκια του 

προαυλίου και να συζητάει, χωρίς αυτό να της προκαλεί δυσφορία, για ολόκληρο το διάλειμμα και στα 

περισσότερα διαλείμματα μέσα στην ημέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης υπήρχε συνεχής και έντονη 

λεκτική αλλά και γραπτή επιβράβευση με αυτοκόλλητα. Από τη στιγμή που η ένταξή της στο προαύλιο 

επιτεύχθηκε σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, ενθαρρύνθηκε η κοινωνικοποίηση της μαθήτριας και η εμπλοκή της 

με συμμαθητές της. Αρχικά, στις συζητήσεις των συμμαθητών προτρέποντας το παιδί να συμμετέχει στην 

κουβέντα με μικρές ερωτήσεις. Ακόμη, ενθαρρύνθηκε η συμμετοχή στις δομημένες ομαδικές δραστηριότητες. 

Για παράδειγμα, ενθαρρύνθηκε η συμμετοχή σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο είχε φέρει η ΕΒ, με τη 

συμμετοχή τριών (3) ατόμων ενώ στη συνέχεια συμμετείχαν περισσότερα άτομα. Αυτό βοήθησε την εμπλοκή 

της Δ. με τους συμμαθητές της, ενώ ταυτόχρονα προσέφερε ευκαιρίες για να τη γνωρίσουν καλύτερα οι 

συμμαθητές της, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό.  

Εικόνα 1. Αναμενόμενες & μη-αναμενόμενες συμπεριφορές 
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Φροντίσαμε ώστε να τονίζονται στη μαθήτρια οι αναμενόμενες μορφές συμπεριφοράς και να 

αναγνωρίζονται οι μη-αναμενόμενες μορφές συμπεριφοράς και προσέγγισης των άλλων παιδιών. Προτείνονται 

εναλλακτικοί τρόποι και συμπεριφορές σε καταστάσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά, όπως το πώς να 

εκδηλώνει συναισθήματα αγάπης στους άλλους (Gena 1996), ενώ εξηγείται γιατί μία συμπεριφορά είναι 

ακατάλληλη και ποια αντίδραση θα ήταν η ορθή. Καθιερώθηκε ένα «πινακάκι», όπως το ονομάσαμε, στο οποίο 

συνοψίζονται οι κανόνες συναναστροφής με τους άλλους ανθρώπους, συσχετισμένοι με τις συγκεκριμένες 

συμπεριφορές που εμφάνιζε το παιδί (π.χ βλ. Εικόνα 1: «δεν τσιμπάμε τα παιδιά σε κανένα μέρος του σώματος 

τους, γιατί τα παιδιά ενοχλούνται και δεν το βλέπουν για παιχνίδι. Μπορούμε όμως να ακουμπάμε τα παιδιά 

απαλά στον ώμο και να τους μιλάμε», «όταν κάποιος μας κοροϊδεύει και μας πειράζει, πάμε κατευθείαν στον 

καθηγητή ή υποστηρίζουμε τον εαυτό μας με λόγια»). Η άμεση διδασκαλία, δηλαδή η διδασκαλία ακριβώς τη 

στιγμή που γίνεται κάτι, καθώς και η επιβράβευση των θετικών συμπεριφορών (Bates 1982, Koegel 1987) είναι 

δύο τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν συχνά στην διάρκεια της παρέμβασης. 

 

Αξιολόγηση μετά την παρέμβαση 

   Τα θετικά αποτελέσματα και οι Στόχοι, και στο βαθμό που αυτοί κατακτήθηκαν από την Δ. , φαίνονται 

συνοπτικά αμέσως παρακάτω. Το «πρίν» την παρέμβαση σημειώνεται με το (1) ενώ το «μετά» την 

παρέμβασημε το (2): 
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Προτάσεις και Μελλοντικοί στόχοι 

Θα παραθέσουμε προτάσεις για την άμεση εφαρμογή τους κατά το έτος 2014-15 και ακολούθως τους 
μελλοντικούς στόχους. Η αυτονομία, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αύξηση της αυτοεκτίμησης αποτελούν 
μακροπρόθεσμα τους βασικούς στόχους της επόμενης φάσης της παρέμβασης. Η όσο το δυνατόν καλύτερη 
συνεργασία καθηγητών-γονέα, κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία της παρέμβασης.  

Όσο αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιθυμητό είναι να τοποθετηθεί η Δ. σε ένα κεντρικό 
μπροστινό θρανίο, μακριά από το παράθυρο και την πόρτα. Ακόμη είναι χρήσιμο να ανατίθενται στο παιδί 
εργασίες που να συνδέουν το θέμα που μελετάται με τα ενδιαφέροντα του παιδιού. Η βιωματική μάθηση, οι 
ΤΠΕ και η οπτικοποίηση των αφηρημένων εννοιών μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα τη μαθήτρια. Ακόμη να 
τίθενται απλές ερωτήσεις στην αρχή έτσι ώστε να αυξηθεί η αίσθηση της επιτυχίας και η αυτοπεποίθηση και 
κατ’ επέκταση να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η συμμετοχή του ατόμου στην τάξη. Τέλος ο καθηγητής να 
γράφει την πορεία του μαθήματος και (στο πέρας αυτού) τα καθήκοντα στον πίνακα, έτσι ώστε να τα σημειώνει 
ο μαθητής «παίρνοντας» όσο χρόνο χρειάζεται. 

Όσο αφορά στην κοινωνική αλληλεπίδραση, κρίνεται απαραίτητο να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα ] 
για τις ικανότητες και τις ανάγκες των παιδιών  ώστε να αποφεύγεται το στίγμα και να προάγεται η 
ενσυναίσθηση και η ανεκτικότητα. Ιδανικό είναι η στόχευση προς ένα «φιλικό σύστημα» υποστήριξης [Knott 
2006, Choi 2008], ως απότοκο και του προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητας.  

Συγκεντρώνοντας, τους μελλοντικούς στόχους γράφουμε: Να αυξηθεί το κίνητρο και η θέλησή της για 
μάθηση. Να ενισχυθεί η αυτονομία του ατόμου και το αίσθημα ικανοποίησης και την ανάληψη της ευθύνης για 
τις σημειώσεις και τα καθήκοντα. Να διδαχθεί το παιδί επιπλέον εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, οι οποίοι θα αφομοιωθούν σε τέτοιο βαθμό 
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που να εφαρμόζονται τελικά από το παιδί σταθερά, εντός και εκτός σχολείου. Να αυξηθεί ο κύκλος των φίλων 
της Δ. (να αναλαμβάνει μόνη της την πρωτοβουλία για συναναστροφή), Να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία 
καθηγητών-γονέα. 

 
Συμπεράσματα 

Κάθε παιδί στο φάσμα του αυτισμού δεν έχει τις ίδιες ικανότητες και ανάγκες. Για τον λόγο αυτό η 
εξατομικευμένη παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη και κάθε ανάλογη προσπάθεια οφείλει να έχει συνέχεια. Δεν 
υπάρχει μία «συνταγή» για τη συνεκπαίδευση των μαθητών αυτών (Williams 1995, Rubin 2004). Τα παιδιά 
έχουν μεγάλη ανάγκη από συνεχή ενίσχυση και επιβράβευση κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας 
καθώς επίσης να επαινούνται για την κοινωνική τους συμπεριφορά. 

Καί η Δ. «εντάσσεται στα ανωτέρω». Η παρέμβαση, παρόλη τη σύντομη χρονική διάρκεια πράγματι 
απέδωσε θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όπως αυτά φαίνονται από τα δεδομένα (λ.χ. βαθμολογία) και 
τις  παρατηρήσεις, όχι μόνο των γραφόντων αλλά και, των οικείων καθηγητών. Τα “κλειδιά” για την επιτυχή 
μάθηση στην Ειδική Εκπαίδευση είναι η συστηματικότητα και η συνέχεια. Είναι κοινή πεποίθησή μας ότι 
προϊόντος του χρόνου, η μαθήτρια με την κατάλληλη αρωγή μπορεί και θα κατακτήσει όσους στόχους τεθούν 
και στο σχολικό πλαίσιο. Κλείνουμε παραθέτοντας τα λόγια οικείας καθηγήτριας στην ερώτηση του γράφοντος 
«-Πως βλέπεις τώρα, μετά την ΠΣ, την Δ.;» «-Η Δ. έχει αυτοπεποίθηση, σιγουριά, θάρρος, μάχεται και διεκδικεί 
αντί να αμύνεται».  
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