
∆υνατότητες ένταξης και ισότιµης εκπαίδευσης µαθητών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες: Μελέτη Περίπτωσης 

Ξάνθη Στυλιανή 
∆ασκάλα Ειδικής Αγωγής, Μεταπτυχιακό & ∆ιδακτορικό στη Γνωσιακή Επιστήµη 

sxanthi@sch.gr 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ένταξης 
µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Εστιάζοντας στους 
στόχους που αποσκοπεί η ένταξη ως εκπαιδευτική πρακτική γίνεται προσπάθεια να 
διαπιστωθεί ο βαθµός επίτευξης αυτών των στόχων. Μελετώνται παράγοντες και 
ενταξιακές πρακτικές που προωθούν ή στέκονται εµπόδιο στην προοπτική της 
ένταξης και ισότιµης εκπαίδευσης αυτών των µαθητών στο γενικό σχολείο, σε 
συνάφεια µε τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση. Προσεγγίζονται σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης µαθητών 
µε ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο  αναδεικνύονται ουσιαστικά και 
συστηµατικά υποστηρικτικά προγράµµατα εκπαίδευσής τους.  

 

Εισαγωγή 

Στο παρόν άρθρο µελετώνται οι δυνατότητες ένταξης και ισότιµης 
εκπαίδευσης µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ίδιο σχολικό πλαίσιο µε 
τυπικούς µαθητές µέσα από την παρουσίαση τριών χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Η 
πρώτη περίπτωση αφορά µαθητή µε διάγνωση αυτισµού και άλλων διαταραχών 
ανάπτυξης – σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητα, ο οποίος 
προσαρµόστηκε πλήρως στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου. Η δεύτερη 
περίπτωση αφορά µαθήτρια µε διάγνωση σύνθετων γνωστικών, συναισθηµατικών και 
κοινωνικών δυσκολιών, διαταραχής συµπεριφοράς και επί εδάφους επιληψία, η οποία 
έχει µεγάλες δυσκολίες να προσαρµοστεί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του γενικού 
σχολείου. Σύµφωνα µε πολλές απόψεις εκπαιδευτικών οι µαθητές µε προβλήµατα 
συµπεριφοράς και κοινωνικο-συναισθηµατικά προβλήµατα παρουσιάζουν τη 
µεγαλύτερη δυσκολία στον τοµέα της συνεκπαίδευσης µαθητών µε ειδικές ανάγκες 
(Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003: 24). Τέλος, η τρίτη περίπτωση αφορά 
µαθητή που δεν κατάφερε να προσαρµοστεί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του γενικού 
σχολείου µε διάγνωση αυτισµού και άλλων διαταραχών ανάπτυξης - δυσπραξία.  

Όπως επισηµαίνεται από πολλές µελέτες οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες βελτίωσης στον µαθησιακό τοµέα µέσα στα 
συνηθισµένα σχολεία, αν τηρηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (Agran et al., 2002; 
Burstein et al., 2004; Downing et al., 2004; Cole, 2006). Επίσης, η ένταξη σε σχολείο 
γενικής εκπαίδευσης βελτιώνει σηµαντικά την κοινωνική ανάπτυξη και συµπεριφορά 
των συγκεκριµένων µαθητών (Giangreco, 1997; Kalambouka et al., 2007). Η 



σύγχρονη τάση που επικρατεί διεθνώς και ειδικότερα σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την εκπαιδευτική αντιµετώπιση των µαθητών µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι η ανάπτυξη της πολιτικής της συνεκπαίδευσής 
τους (inclusion) στα γενικά σχολεία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Eurydice/Eurostat, 
1999/2000; Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003). Η νέα τάση, αυτή της 
συνεκπαίδευσης µαθητών µε και χωρίς αναπηρία κατέστησε την ειδική αγωγή ζήτηµα 
του γενικού σχολείου (Τάφα 1997β: 102). Η συνεκπαίδευση (ή όπως αναφερόταν ή 
αναφέρεται από ορισµένους ερευνητές ως ένταξη ή ενσωµάτωση) αφορά όλες εκείνες 
τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην κοινή φοίτηση των µαθητών µε και χωρίς 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ίδιο σχολικό πλαίσιο (Zigmond, 2003). Σύµφωνα 
µε τα δεδοµένα της UNESCO «Η συνεκπαίδευση είναι µια διαδικασία ενδυνάµωσης 
της ικανότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος να απευθύνεται σε όλους του µαθητές 
... ένα «συνεκπαιδευτικό» σύστηµα µπορεί να δηµιουργηθεί µόνο αν τα κοινά 
σχολεία γίνουν πιο συνεκπαιδευτικά – µε άλλα λόγια αν γίνουν καλύτερα στην 
εκπαίδευση όλων των παιδιών στις κοινότητές τους» (UNESCO, 2009: 7-9).  

Βασικός παράγοντας για αποτελεσµατική ένταξη και ισότιµη εκπαίδευση 
είναι το είδος και ο βαθµός των ειδικών αναγκών του κάθε παιδιού, καθώς και η 
παρουσία οποιασδήποτε επιπλέον αδυναµίας, ανεξάρτητα από το εάν αυτή είναι 
πρωτογενής ή δευτερογενής. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί, καθώς και άλλες ειδικότητες 
που εµπλέκονται στην εκπαίδευση του µαθητή, θα πρέπει να συγκεντρώνουν 
συστηµατικά και έπειτα να χρησιµοποιούν πληροφορίες για το επίπεδο των 
ικανοτήτων ή/και της ανάπτυξης του µαθητή από διαφορετικές περιοχές της 
εκπαιδευτικής τους εµπειρίας (επίδοση, συµπεριφορά, κοινωνικότητα) (Watkins 
2007). Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να εξετάζονται και να εκτιµούνται µε τη 
µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ώστε να διασφαλίζεται η βεβαιότητα ότι το παιδί έχει 
την δυνατότητα, ως ένα βαθµό τουλάχιστο, να παίρνει µέρος σ' όλες ή µερικές 
δραστηριότητες των άλλων µαθητών της τάξης ή του σχολείου. Εστιάζοντας στους 
στόχους που αποσκοπεί η ένταξη ως εκπαιδευτική πρακτική, στο παρόν άρθρο 
παρουσιάζονται σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης τριών µαθητών, µε 
διαφορετικές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο γενικό σχολείο σε συνάφεια µε τους 
στόχους του αναλυτικού προγράµµατος στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.  

Με βάση τις ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα και γενικότερα τις ατοµικές 
διαφορές, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ιδιαίτερα γνωστικά 
χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων µαθητών εφαρµόστηκαν συγκεκριµένα 
υποστηρικτικά προγράµµατα στο τµήµα ένταξης, τα οποία παρουσιάζονται και 
αξιολογείται η αποτελεσµατικότητά τους. Αξιοποιήθηκαν δραστηριότητες σε χαρτί, 
πλαστικό, ξύλο και στα εκπαιδευτικά λογισµικά: «Ταξίδι στη Χώρα των 
Γραµµάτων», «Το Μαγικό Τρένο», «Η Σκανταλιάρα Μαϊµού», «Ο Ξεφτέρης και η 
Γραµµατική», «Ο Καπετάν Μπουρµπουλήθρας», «Γλώσσα Α-Β», «Μαθηµατικά Α-
Β», «Μαργαρίτα1, 2 & 3», «Καθώς µεγαλώνουµε…στον κόσµο των ελληνικών», 
«Ιδεοκατασκευές», «Λογοµάθεια+», «Στρογγυλά µε Αξία», «MicroWorlds Pro» και 
«PowerPoint» µέσα από ένα σύνολο εκπαιδευτικών πρακτικών που απευθύνονται σε 
µαθητές µε ειδικές ανάγκες. ∆ιαµορφώθηκαν εξατοµικευµένα προγράµµατα εργασίας 
µε βάση τα ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά του κάθε µαθητή και 



χρησιµοποιήθηκαν πλούσια µαθησιακά περιβάλλοντα βασισµένα κυρίως στην οπτική 
οργάνωση. Με οπτικοακουστικά µέσα, ευνοήθηκε η οπτική αναγνώριση 
αντικειµένων, γραµµάτων και αριθµών και αναπτύχθηκε η λεπτή κινητικότητα, ο 
οπτικοκινητικός συντονισµός και η χωρική αντίληψη. Η οπτική οργάνωση έχει 
αναδειχθεί ως µία κατάλληλη προσέγγιση για την κοινωνική και διδακτική ένταξη 
των παιδιών µε αυτισµό (Hodgdon, 1995; Quill, 1995; Mesibov & Howley, 2003). 
Επίσης, λήφθηκαν υπόψη οι πέντε σηµαντικές παράµετροι της δοµηµένης 
διδασκαλίας (Schopler, Mesibov & Hearsey, 1995). Το φυσικό περιβάλλον της τάξης 
οργανώθηκε και απλοποιήθηκε, ώστε να ταιριάζει καλύτερα µε τον τρόπο που οι 
µαθητές µε ειδικές ανάγκες επεξεργάζονται αισθητηριακές πληροφορίες. ∆οµήθηκαν 
εξατοµικευµένα ωριαία προγράµµατα που είχαν νόηµα για τους µαθητές και οι 
δραστηριότητες ήταν κατανοητές και προβλέψιµες.  

 
Το προφίλ των µαθητών 

Α΄ περίπτωση: 

Ο µαθητής ήταν 7 ετών και είχε διάγνωση αυτισµού και άλλων διαταραχών 
ανάπτυξης – σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Στην πρώτη 
∆ηµοτικού τόσο στη διάγνωση του ΚΕ.∆.∆.Υ. όσο και στη διάγνωση του ιδιωτικού 
κέντρου που τον παρακολουθούσε αναφερόταν ότι η συµπεριφορά του παρουσίαζε 
έντονο παρορµητισµό και µικρής διάρκειας προσοχή. Όµως σε δοκιµασίες πρακτικού 
χαρακτήρα οι συγκεκριµένες δεξιότητες εµφανίζονταν βελτιωµένες.  

Από την ψυχολογική εκτίµηση προέκυπτε ότι το νοητικό του δυναµικό 
παρουσίαζε υψηλή οµοιογένεια στις επιµέρους υποκλίµακες και εντασσόταν στο 
µέσο φυσιολογικό εύρος για το αναµενόµενο της ηλικίας του. Ειδικότερα διέθετε 
καλή: τυπική αντίληψη, συνθετικοαφαιρετική σκέψη και συλλογισµό, 
αποµνηµόνευση και ανάκληση γενικών γνώσεων, οπτικοχωρική ικανότητα και 
κατασκευαστική δεξιότητα. Το λεξιλόγιο ήταν αρκετά επαρκές για την ηλικία του, 
αλλά υπολειπόταν σε µορφοσυντακτικές δοµές, καθοδηγητικές εντολές, έκφραση 
σκέψεων και περιγραφή αντικειµένων. Ήταν καλός σε προβλήµατα µε σωστές 
κατηγοριοποιήσεις, ταξινοµήσεις και µερικώς στη διαφοροποίηση αντικειµένων και 
εννοιών. Είχε αργό οπτικοκινητικό συντονισµό εξαιτίας της διάσπασης και σταθερή 
γραφοκινητική δεξιότητα, αλλά ακόµη ασυντόνιστη. 

Γενικότερα χρειαζόταν επεξήγηση ή απλοποίηση ορισµένων οδηγιών, κυρίως 
όταν ήταν µακροσκελείς. Αναγνώριζε τις απαιτήσεις σε αυξηµένης δυσκολίας έργα 
και παρότι προσπαθούσε παραιτούνταν εύκολα. ∆ιακρίνονταν για τη φαντασία και τη 
δηµιουργική διάθεση. Αν και η ανοχή στη µαταίωση µερικές φορές ήταν χαµηλή 
έδειχνε να καταφέρνει να την επεξεργαστεί µε κατάλληλο χειρισµό. Ενίοτε ο λόγος 
του γινόταν ακατάπαυστος µε ήπιες επαναλήψεις και είχε ανάγκη οριοθέτησης και 
επαναφοράς στο ζητούµενο έργο. Είχε λειτουργική βλεµµατική επαφή σε σηµαντικό 
βαθµό. Του άρεσε να ζωγραφίζει και το σχέδιό του ήταν πρωτότυπο ως προς το 
περιεχόµενο και αποτυπωνόταν µε ζωντάνια. 



Σύµφωνα µε τη λογοπεδική αξιολόγηση σχηµάτιζε σωστές προτάσεις στον 
αυθόρµητο λόγο και εξέφραζε τα συναισθήµατά του. Συµµετείχε σε συµβολικό 
παιχνίδι και παιχνίδι κοινωνικής µίµησης µε µεγάλη χαρά και χρωµάτιζε τη φωνή του 
ανάλογα µε το ρόλο. Το λεξιλόγιό του κρίθηκε επαρκές για την ηλικία του. Έδινε 
έγκυρες πληροφορίες σχετικά µε τον εαυτό του, το οικογενειακό και το σχολικό 
περιβάλλον, αλλά παρουσίαζε συχνή διάσπαση προσοχής και λογόρροια. 

Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση προέκυπτε ότι είχε κατακτήσει τους 
περισσότερους από τους στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα 
παρουσίαζε ικανοποιητική κινητική ωρίµανση ως προς την αδρή και λεπτή 
κινητικότητα και επαρκώς αναπτυγµένο οπτικοκινητικό συντονισµό και 
γραφοκινητικές δεξιότητες. Έγραφε από µνήµης το όνοµά του και διέθετε καλή 
φωνολογική ενηµερότητα. Αντέγραφε µε άνεση λέξεις και αναγνώριζε τα 
περισσότερα γράµµατα. 

Όσον αφορά τον γνωστικό τοµέα γνώριζε πολλά αντικείµενα καθηµερινής 
χρήσης, ζώα, φρούτα και λαχανικά. ∆ιέθετε σωµατογνωσία και έκανε διάκριση 
φύλου. Αναγνώριζε κοινωνικές καταστάσεις και ήταν σε θέση να µιµηθεί 
κοινωνικούς ρόλους. Η µνήµη του βρισκόταν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η προσοχή 
του διασπώνταν εύκολα και δεν συγκεντρωνόταν πάντα στο έργο. Αναγνώριζε 
χρώµατα και σχήµατα. Χειριζόταν ικανοποιητικά χωρικές έννοιες. Αντιλαµβανόταν 
τη ροή του χρόνου. Γνώριζε τις µέρες της εβδοµάδας, τους µήνες και τις εποχές. 
Χειριζόταν µε βοήθεια χρονικές έννοιες – σχέσεις (σήµερα, αύριο, πριν, µετά). Έκανε 
αντιστοιχίσεις και απλές συγκρίσεις µεγεθών, οµαδοποιήσεις και ταξινοµήσεις. Είχε 
κατακτήσει την έννοια της πληθικότητας εντός της δεκάδας και µετρούσε ως το 20. 
Αναγνώριζε µερικούς αριθµούς και έγραφε τους αριθµούς ως το 5. Σειροθετούσε 
εικόνες µε λογική αλληλουχία και αφηγούνταν το περιεχόµενό τους. Χειριζόταν 
ικανοποιητικά το παιδαγωγικό υλικό και ολοκλήρωνε µε επιτυχία µεµονωµένα 
ενσφηνώµατα και µικρά παζλ χωρίς τη βοήθεια του προτύπου. 

Προτάθηκε να ενισχυθεί συστηµατικά, να υποστηριχθεί και να καθοδηγηθεί 
από την εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης το ανώτατο όριο (15 ώρες), ώστε να 
αµβλυνθούν οι δυσκολίες που δηµιουργούνταν από τη διάσπαση της προσοχής και 
συνδέονταν µε την κοινωνική συναλλαγή και την προσαρµογή στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο. 

Β΄ περίπτωση: 

Η µαθήτρια ήταν 8 ετών και είχε διάγνωση σύνθετων γνωστικών, 
συναισθηµατικών και κοινωνικών δυσκολιών, διαταραχής συµπεριφοράς και επί 
εδάφους επιληψία. Στην πρώτη ∆ηµοτικού στη διάγνωση από το ΚΕ.∆.∆.Υ. στην 
παιδοψυχιατρική εκτίµηση αναφερόταν ότι ήταν παιδί σοβαρά επιβαρυµένο από το 
ιατρικό του ιστορικό (από 2 ετών παρουσίαζε κρίσεις άσθµατος σε µερική ύφεση και 
επιληπτικές κρίσεις από 4 ετών, για τις οποίες λάµβανε φαρµακευτική αγωγή). 
Παρουσίαζε δυσκολία συγκέντρωσης και εύκολη κόπωση. Το παιχνίδι 
χαρακτηριζόταν επιθετικό και έντονα παρορµητικό. Παρουσίαζε δυσκολίες στην 
οριοθέτηση µε περισφυγµένο συναίσθηµα και γενικότερες ελλείψεις στην κοινωνική 



συναλλαγή. Υπολειπόταν γνωστικά 2 έτη από την ηλικία της και αντιµετώπιζε 
δυσκολίες στη λεπτή κινητικότητα. 

Από την ψυχολογική αξιολόγηση προέκυπτε ότι κατείχε αρκετές βασικές 
γενικές γνώσεις. ∆εν µπορούσε να ανταποκριθεί σε πιο αφηρηµένες και σύνθετες 
έννοιες και προτάσεις. Υπολειπόταν η συνθετικοαφαιρετική της σκέψη και 
κατανοούσε απλές λογικές συνδέσεις. Τα κατάφερνε σε απλές κατηγοριοποιήσεις, 
ταξινοµήσεις και διαφοροποιήσεις. Ο λόγος ήταν καλός ως προς την επικοινωνία και 
τη συνδιαλλαγή. Το παθητικό λεξιλόγιο περιελάµβανε σηµαντικό αριθµό εννοιών. 
Έκανε σύγχυση σε ορισµένες έννοιες ή δεν τις γνώριζε µε αποτέλεσµα να παραποιεί 
το περιεχόµενο του λόγου. Έδειχνε ενδιαφέρον για το παζλ και έδειχνε υποµονή και 
ενασχόληση και µε δύσκολες κατασκευές.  

Μετά από ένα χρόνο παρακολούθησης στο νηπιαγωγείο από την παιδαγωγική 
επαναξιολόγηση προέκυψε ότι παρουσίασε βελτίωση στους περισσότερους τοµείς 
ανάπτυξης, αλλά παρουσίαζε ακόµη σηµαντικές ελλείψεις. Είχε επαρκή λειτουργική 
µνήµη. Παρουσίαζε δυσκολία στην ακουστική και την οπτική µνήµη και στην 
ενεργητική ακοή. Ανταποκρινόταν καλύτερα σε σύνθετες εντολές. Παρέµενε η 
διάσπαση προσοχής µε αποτέλεσµα να συναντά δυσκολίες στην κατανόηση λόγου 
και χρειαζόταν επανάληψη εντολών για να ανταποκριθεί. Παρουσίαζε βελτιωµένη 
εξωλεκτική επικοινωνία. Σε προφορική έκφραση ήταν σε θέση να επαναλάβει 
προτάσεις µε σωστή άρθρωση, δοµή και σύνταξη. Παρουσίαζε δυσκολίες στην 
περιγραφή και αιτιολόγηση γεγονότων. Το σχέδιο κρινόταν ανώριµο, αλλά ήταν 
µορφοποιηµένο και µε πολλές λεπτοµέρειες. Είχε επαρκή οπτική αντίληψη. 
Παρουσίαζε µικρή δυσκολία σε επεξεργασία εννοιών, καταστάσεων, σχέσεων και 
ρυθµού. Βρισκόταν σε στάδιο ολοκλήρωσης σε ακολουθίες ηµερών, µηνών και 
εποχών. Γνώριζε µέρος των προµαθηµατικών εννοιών. Πραγµατοποιούσε απλές 
λογικοµαθηµατικές συσχετίσεις, οµαδοποιήσεις, συγκρίσεις και σειροθετήσεις 
αντικειµένων. Έκανε ταύτιση και αντιστοίχιση αριθµών και γραµµάτων παρόλο που 
δε γνώριζε όλα τα γράµµατα. ∆εν είχε ολοκληρωθεί η φωνολογική ενηµερότητα. 
Μπορούσε να ανταποκριθεί σε παιχνίδια ρόλων και σε συµβολικό παιχνίδι σύµφωνα 
µε την ηλικία της. Είχε περιορισµένο επικοινωνιακό και συντακτικό λόγο. 
Ανταποκρινόταν επιλεκτικά και ύστερα από συνεχείς επαναλήψεις και απλές εντολές. 
Είχε ελλείψεις κατανόησης λόγου. Είχε καλό προφορικό λόγο µε κάποιες δυσκολίες 
στη δοµή. Παρουσίαζε δυσκολίες στην κατανόηση απλής διήγησης. Παρουσίαζε 
δυσκολίες στην περιγραφή χαρακτήρων από γνωστό παραµύθι ή τηλεοπτικό. 
Αναγνώριζε αντικείµενα σε οπτικό υλικό, αλλά δυσκολευόταν στη γενίκευση 
εννοιών. Είχε κατακτήσει µέρος από τις προσχολικές δεξιότητες και τους στόχους. Οι 
επικοινωνιακές και λεκτικές δυνατότητες υπερτερούσαν των αντίστοιχων γνωστικών. 
Προσπαθούσε να συµµετάσχει σε ικανοποιητικό βαθµό στο κοινωνικό και οµαδικό 
επίπεδο.  

Προτάθηκε να υποστηριχθεί από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης και 
θεωρήθηκε ότι ήταν πολύ δύσκολο λόγω των σύνθετων δυσκολιών της να 
ακολουθήσει ικανοποιητικά το πρόγραµµα του γενικού σχολείου.  

Γ΄ περίπτωση: 



Ο µαθητής ήταν 8 ετών και είχε διάγνωση αυτισµού µε άλλες διαταραχές 
ανάπτυξης - δυσπραξία. Ήταν ενταγµένος σε δηµόσιο γενικό σχολείο και φοιτούσε 
στην Α΄ ∆ηµοτικού µε παράλληλη στήριξη. Είχε φοιτήσει σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο µε 
παράλληλη στήριξη από το ίδιο άτοµο. Παράλληλα υποστηριζόταν από 
απογευµατινά, κατ' οίκον, φροντιστηριακά µαθήµατα σε µαθησιακό επίπεδο, 
λογοθεραπεία και εργοθεραπεία. Συµµετείχε και σε άλλες δραστηριότητες, όπως 
κολυµβητήριο, και στηριζόταν από ψυχολόγο όλη η οικογένεια. Παρότι δε µιλούσε, 
εξέφραζε τις βασικές του ανάγκες σε οικεία του πρόσωπα δείχνοντας. Εµφάνιζε 
σοβαρή καθυστέρηση στην εκφορά του λόγου. Είχε πολύ συχνή διάσπαση προσοχής, 
εκδήλωνε συχνά στερεοτυπικές κινήσεις και αποσυρόταν όταν αυξάνονταν οι 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Γενικά, ήταν συνεργάσιµος και δεν εκδήλωνε σοβαρά 
προβλήµατα συµπεριφοράς, όπως εκρήξεις θυµού ή επιθετικότητα.  

Καθόταν µόνος του στην καρέκλα, ανταποκρινόταν µε βλεµµατική επαφή στο 
κάλεσµα του ονόµατός του και τη διατηρούσε για 5", παρότι ήταν απασχοληµένος µε 
κάποια δραστηριότητα και βρισκόταν σε µεγάλη απόσταση από το άτοµο που τον 
καλούσε. Σε κατανόηση λόγου αναγνώριζε αλλά δεν τα ονόµαζε: µέλη του σώµατος, 
υπαρκτά αντικείµενα, αντικείµενα από φωτογραφίες, οικεία πρόσωπα από 
φωτογραφίες και παρόντα πρόσωπα. Υπάκουε και εκτελούσε σωστά τις εντολές: 
«Λευτέρη, κοίτα µε», «Κάτω τα χέρια σου», «Πάρε το … (αντικείµενο 
φωτογραφίας)», «∆ώσε στη Στέλλα», «∆ώσε στον Κώστα», «Πάρε την τσάντα», 
«Άνοιξε την τσάντα», «Βγάλε τα βιβλία», «Βγάλε την κασετίνα», «Άνοιξε την 
κασετίνα», «Πήγαινε στην τάξη», «Πήγαινε στην τουαλέτα». Αναγνώριζε πράξεις 
από φωτογραφίες, συνήθεις ήχους του περιβάλλοντός του και αντικείµενα που 
βρισκόταν σε σταθερά σηµεία της τάξης: ο πίνακας, η αφίσα µε εικόνες και 
γράµµατα, το θρανίο που γράφω, ο χώρος µε τα παζλ, ο υπολογιστής και η 
βιβλιοθήκη.  

Στην επικοινωνία και τη χρήση προφορικού λόγου έδειχνε µε το δείκτη το 
αντικείµενο της προτίµησής του, όταν τον ρωτούσε κανείς «Τι θέλεις;». Έδειχνε 
αντικείµενα της προτίµησής του αυθόρµητα. Ονόµαζε αντικείµενα λέγοντας την 
πρώτη συλλαβή και κάποιες φορές τις δύο πρώτες συλλαβές. Ζητούσε αντικείµενα 
της προτίµησής του δείχνοντάς τα. ∆ήλωνε κατάφαση και άρνηση µε κραυγές. 
Ανταπέδιδε χαιρετισµούς µε χειρονοµίες και νοήµατα. Μιµούνταν αδρές κινήσεις σε 
όρθια στάση - δύο διαδοχικές αδρές κινήσεις και δύο διαδοχικές πράξεις µε 
αντικείµενα. Χτυπούσε παλαµάκια, σήκωνε τα χέρια ψηλά, χτυπούσε και έπιανε τα 
πόδια του µετά από εντολή και επίδειξη. Μιµούνταν µε δυσκολία πράξεις λεπτής 
κινητικότητας και κινήσεις της στοµατικής κοιλότητας.  

Σε προσχολικές δεξιότητες ταύτιζε δύο όµοια αντικείµενα, δύο όµοιες 
φωτογραφίες, δύο αντικείµενα µε αντίστοιχες φωτογραφίες και δύο φωτογραφίες µε 
αντικείµενα. Κατηγοριοποιούσε αντικείµενα µε βάση το χρώµα. Μιµούνταν, αλλά όχι 
πάντα, φωνήεντα και συνδυασµούς συµφώνων µε φωνήεντα. Έφτιαχνε παζλ 
ενώνοντας δύο κοµµάτια, αντιστοίχιση αριθµού µε τελείες, µε βοήθεια και πολλές 
δοκιµές. Χρωµάτιζε µουντζουρώνοντας και ξέφευγε από τα προδιαγεγραµµένα 
πλαίσια. ∆εν αντέγραφε απλές γραµµές ή κύκλους, αλλά στοιχειωδώς ένωνε τελείες 
και ακολουθούσε ίχνη που είχαν γραφεί. Έκοβε χαρτιά σε µικρά κοµµάτια, αλλά όχι 



το περίγραµµα εικόνων και σχηµάτων. Περίµενε να έρθει η σειρά του για να παίξει 
σε οµαδικά παιχνίδια και µάθαινε παρακολουθώντας τους συµµαθητές του. 
Ακολουθούσε τους κανόνες οµαδικών δραστηριοτήτων και εκτελούσε ατοµικές και 
οµαδικές οδηγίες.  

Προτάθηκε να ενταχθεί δοκιµαστικά στο πλαίσιο του γενικού σχολείου και να 
υποστηριχθεί τόσο από το άτοµο που είχε ορίσει η οικογένεια όσο και από την 
εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης. Θεωρήθηκε ότι ήταν πολύ δύσκολο λόγω των 
σύνθετων διαταραχών ανάπτυξης να µπορέσει να παρακολουθήσει το πρόγραµµα του 
γενικού σχολείου. 

 
Τα Υποστηρικτικά Προγράµµατα 

∆ιάρκεια  

Η εφαρµογή του προγράµµατος για το µαθητή της Α΄ περίπτωσης ξεκίνησε 
τον Σεπτέµβριο του 2010 και συνεχίζεται. Ο µαθητής στις δύο πρώτες τάξεις 
παρακολουθούσε είκοσι ώρες την εβδοµάδα το πρόγραµµα της τάξης του και πέντε 
ώρες δεχόταν ατοµικό ή οµαδικό υποστηρικτικό πρόγραµµα στο τµήµα ένταξης. Στην 
τρίτη τάξη δεχόταν ατοµικό ή οµαδικό υποστηρικτικό πρόγραµµα στο τµήµα ένταξης 
µόνο δύο ώρες την εβδοµάδα και στην τετάρτη που φοιτά τώρα µόνο µία ώρα.  

Η εφαρµογή του προγράµµατος για τη µαθήτρια της Β΄ περίπτωσης ξεκίνησε 
τον Σεπτέµβριο του 2009 και συνεχίζεται. Η µαθήτρια σε όλες τις τάξεις 
παρακολουθούσε είκοσι ώρες την εβδοµάδα το πρόγραµµα της τάξης της και πέντε 
ώρες δεχόταν ατοµικό ή οµαδικό υποστηρικτικό πρόγραµµα στο τµήµα ένταξης. Το 
ίδιο πρόγραµµα ακολουθεί και στην πέµπτη τάξη που φοιτά τώρα. 

Η εφαρµογή του προγράµµατος για το µαθητή της Γ΄ περίπτωσης ξεκίνησε 
τον Σεπτέµβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2012. Ο µαθητής 
παρακολουθούσε είκοσι ώρες την εβδοµάδα το πρόγραµµα της Α΄ τάξης µε 
παράλληλη στήριξη και πέντε ώρες δεχόταν ατοµικό ή οµαδικό υποστηρικτικό 
πρόγραµµα στο τµήµα ένταξης. Τους πρώτους τρεις µήνες το πρόγραµµα ήταν 
εξατοµικευµένο µε δύο θεραπευτές, το λογοθεραπευτή που έκανε την παράλληλη 
στήριξη και τη δασκάλα του τµήµατος ένταξης. Τους υπόλοιπους µήνες έγινε 
αποκλειστικά από τη δασκάλα του τµήµατος ένταξης, τρεις φορές την εβδοµάδα 
ατοµικά και δύο οµαδικά µε συµµαθητή του µε προβλήµατα λόγου και πιθανές 
διαταραχές ανάπτυξης. Τον Μάιο του 2012 αποφασίστηκε να διακοπεί η φοίτηση του 
µαθητή από το γενικό σχολείο και να µεταγραφεί στο ειδικό σχολείο της ίδιας 
περιοχής. 

 
Στόχοι και Σκοποί 

Με βάση το προφίλ των µαθητών και των προαπαιτούµενων δεξιοτήτων που 
περιγράφονται τόσο στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τυπικούς µαθητές όσο 
και στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για µαθητές µε αυτισµό (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2003: 134-155), βασικός σκοπός του προγράµµατος ήταν η εκπαίδευση 
και προσαρµογή τους στο σχολικό περιβάλλον. Για τον µαθητή της Α΄ περίπτωσης 



έγινε προσπάθεια να αµβλυνθούν οι δυσκολίες που δηµιουργούνταν από τη διάσπαση 
της προσοχής και συνδέονταν µε την κοινωνική συναλλαγή και την προσαρµογή του 
στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Με σαφή και άµεση διδασκαλία τόσο σε ατοµικό όσο και 
σε οµαδικό επίπεδο έγινε προσπάθεια να αναπτυχθούν στο έπακρο οι δεξιότητες που 
αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τυπικούς µαθητές. Βασικός 
στόχος ήταν ο µαθητής να εξαλείψει τις δυσκολίες που παρουσίαζε στην κοινωνική 
συναλλαγή µε τους συµµαθητές του, να περιορίσει τις εκρήξεις θυµού και τις 
ανάρµοστες συµπεριφορές του και να εκτελεί όλες τις δραστηριότητες που του 
ανατίθενται µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αυτονοµία. Απώτερος στόχος ήταν η 
πλήρης κοινωνικοποίησή του µε την υιοθέτηση κοινωνικά αποδεκτών συµπεριφορών 
και την αποδοχή από την οµάδα των συµµαθητών του, καθώς και η κατάκτηση όλων 
των δεξιοτήτων που αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τυπικούς 
µαθητές.  

Για την µαθήτρια της Β΄ περίπτωσης έγινε προσπάθεια να αµβλυνθούν οι 
δυσκολίες που δηµιουργούνταν από τις σύνθετες δυσκολίες της σε όλους τους τοµείς, 
συναισθηµατικό – κοινωνικό και γνωστικό, καθώς και από τη διάσπαση της 
προσοχής και την υπερκινητικότητα, ώστε να προσαρµοστεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Με σαφή και άµεση διδασκαλία τόσο σε 
ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο έγινε προσπάθεια να αναπτυχθούν οι δεξιότητες 
που αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τυπικούς µαθητές 
σύµφωνα µε τους δικούς της ρυθµούς µάθησης και κατάκτησης. Βασικός στόχος 
ήταν η µαθήτρια να διευκολυνθεί στο να ξεπεράσει τις σύνθετες δυσκολίες που την 
εµπόδιζαν στο να παρακολουθήσει ικανοποιητικά το πρόγραµµα της τάξης της. 
Απώτερος στόχος ήταν να κατακτήσει σε ικανοποιητικό αν όχι στο έπακρο όλες τις 
δεξιότητες που αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τυπικούς 
µαθητές.  

Για τον µαθητή της Γ΄ περίπτωσης έγινε προσπάθεια µε σαφή και άµεση 
διδασκαλία να αναπτυχθούν δεξιότητες όπως: βασικές προµαθηµατικές έννοιες, 
οπτικοκινητικός και οπτικοχωρικός συντονισµός, ακολουθία οπτικών οδηγιών, χρήση 
εξατοµικευµένου ηµερήσιου προγράµµατος, χρήση εξατοµικευµένου συστήµατος 
εργασίας και δεξιότητες µίµησης. Βασικός στόχος ήταν ο µαθητής να εκτελεί τις 
δραστηριότητες µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αυτονοµία, να εκφράζει µηνύµατα 
µέσα σε φυσικά πλαίσια χρησιµοποιώντας νύξεις από το περιβάλλον και να κατανοεί 
το νόηµα των δραστηριοτήτων και τον τρόπο µε τον οποίο έπρεπε να χειριστεί τα 
υλικά. Απώτερος στόχος ήταν η οπτική αναγνώριση λέξεων ή συµβόλων, η χρήση 
γραπτού λόγου και η χρήση εναλλακτικών συστηµάτων επικοινωνίας, όπως 
χειρονοµίες, κινήσεις και φωτογραφίες, ως µέσα µεταφοράς µηνυµάτων.  

 
Το υποστηρικτικό µαθησιακό περιβάλλον 

Για όλους τους µαθητές το υποστηρικτικό µαθησιακό περιβάλλον 
πλαισιώθηκε από λογισµικά που χρησιµοποιούσαν την τεχνολογία των πολυµέσων, η 
οποία επέτρεπε την αλληλεπίδραση της γραπτής και της προφορικής γλώσσας µε 
οπτικοακουστικά µέσα και παρείχε στους µαθητές εναλλακτικές οδούς προς τη 



γνώση (Vosniadou, 2006). Με οπτικοακουστικά µέσα, ευνοήθηκε η οπτική 
αναγνώριση αντικειµένων, γραµµάτων και αριθµών και αναπτύχθηκε η λεπτή 
κινητικότητα, ο οπτικοκινητικός συντονισµός και η χωρική αντίληψη. Αξιοποιώντας 
παιδαγωγικά το πολυµεσικό περιβάλλον του «MicroWorlds Pro» (Logo Computers 
Systems Inc. & Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας, 2002) και το λογισµικό 
παρουσίασης PowerPoint της MS Office (1990), σχεδιάστηκαν δραστηριότητες για 
την ανάπτυξη επιµέρους γλωσσικών δεξιοτήτων όπως η ακρόαση, η οµιλία, η 
ανάγνωση και η γραφή (Ξάνθη, 2012). Για την ανάπτυξη των ίδιων δεξιοτήτων 
χρησιµοποιήθηκαν επίσης αφίσες, πλαστικοποιηµένες καρτέλες, ξύλινα παζλ και 
ξύλινα αριθµητήρια.   

Επιπλέον, οι µαθητές βοηθήθηκαν στην εξοικείωση µε την αναπαράσταση, 
την προφορά και τον τρόπο γραφής των γραµµάτων του ελληνικού αλφάβητου 
εκτελώντας δραστηριότητες στα λογισµικά «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων» 
(Siem, 2000) και «Γλώσσα Α–Β» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007). Άκουσαν 
διαλόγους και κατέκτησαν λεξιλόγιο συγκεκριµένων θεµατικών αντιστοιχίζοντας 
εικόνες µε λέξεις που έβλεπαν και άκουγαν µε το λογισµικό «Μαργαρίτα1» 
(Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., 2004). Εξοικειώθηκαν µε προµαθηµατικές έννοιες και µε αριθµούς 
από το 1 ως το 20 εκτελώντας δραστηριότητες στα λογισµικά «Το Μαγικό Τρένο» 
και «Σκανταλιάρα Μαϊµού» (Siem, 2000). Αναγνώρισαν και διέκριναν τα νοµίσµατα, 
έβαλαν κέρµατα στη σειρά µε βάση την αξία τους και αντάλλαξαν κέρµατα µε 
συγκεκριµένα προϊόντα εύκολα αναγνωρίσιµα στο λογισµικό «Στρογγυλά µε Αξία» 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001).  

Οι δύο µαθητές, Α΄ και Β΄ περίπτωση,  σε µεγαλύτερες τάξεις ασκήθηκαν στο 
να κατανοούν και να γράφουν αφηγηµατικά και περιγραφικά κείµενα µε τις 
«Ιδεοκατασκευές» (Ιnte*Learn ΕΠΕ, 1998), το λογισµικό «Καθώς 
µεγαλώνουµε…στον κόσµο των ελληνικών» (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., 2004), τα λογισµικά 
«Μαργαρίτα2 και 3»  (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., 2004) και µε σύντοµα βίντεο στο yοu tube που 
αφορούσαν: µύθους του Αισώπου, αρχαία µυθολογία και ιστορία και εποχικά 
παραµύθια. Εκτέλεσαν ασκήσεις Γραµµατικής, Συντακτικού, Ορθογραφίας και 
Λεξιλογίου (Παραγωγή και Σύνθεση) µε τη «Λογοµάθεια+» (Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας του Λόγου, 1996) και βασικές ενότητες της νεοελληνικής γραµµατικής 
µε το λογισµικό «Ο Ξεφτέρης και η Γραµµατική» (Siem, 2000). Επίσης, ασκήθηκαν 
σε µαθηµατικές πράξεις µε το λογισµικό «Ο Καπετάν Μπουρµπουλήθρας» (Siem, 
2000), και σε επίλυση προβληµάτων µε το λογισµικό  «Μαθηµατικά Α–Β» 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007). Οι ίδιες δεξιότητες ασκήθηκαν και µε κλασικές 
µεθόδους σε χαρτί και στον πίνακα. 

 
Εφαρµογή και αξιολόγηση       

Α΄ περίπτωση: 

Αρχικά στο µαθητή εφαρµόστηκε ατοµικό υποστηρικτικό πρόγραµµα κυρίως 
µε τη χρήση των λογισµικών «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων», «Γλώσσα Α–Β» 
και «Μαργαρίτα1» για διδασκαλία στη γλώσσα και χρήση των λογισµικών 



«Μαθηµατικά Α–Β» και «Το Μαγικό Τρένο» για διδασκαλία στα µαθηµατικά. 
Εκτελούσε τις δραστηριότητες χωρίς καµία δυσκολία, του άρεσε πολύ η χρήση 
λογισµικών στη διδασκαλία και την προτιµούσε σε σχέση µε δραστηριότητες σε 
χαρτί και στον πίνακα. Από την αρχή του προγράµµατος διαφάνηκε ότι δεν είχε 
ιδιαίτερες δυσκολίες στο να µαθαίνει και ακολουθούσε ικανοποιητικά τον ρυθµό 
µάθησης των παιδιών της τάξης του. Γρήγορα άρχισε να εκτελεί ικανοποιητικά 
ασκήσεις και στο λογισµικό «Ο Ξεφτέρης και η Γραµµατική» για διδασκαλία 
φωνολογικής ενηµερότητας, αλλά και διδασκαλία βασικών γραµµατικών 
φαινοµένων. Επίσης, εκτελούσε πράξεις αφαίρεσης και πρόσθεσης µέσα στην 
εικοσάδα µε το λογισµικό «Η Σκανταλιάρα Μαϊµού» και αναγνώριζε και διέκρινε τα 
νοµίσµατα στο λογισµικό «Στρογγυλά µε Αξία.  

Μετά τα Χριστούγεννα µπήκε σε οµαδικό πρόγραµµα αρχικά µε µία 
συµµαθήτριά του µε µικρές µαθησιακές δυσκολίες. Έγινε προσπάθεια να 
διευκολυνθεί η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και η συµµετοχή του σε 
οµαδικές δραστηριότητες και να εξαλειφθεί η αντικοινωνική του συµπεριφορά. Αν 
και υπήρχαν αρκετές δυσκολίες και προστριβές κατάφερνε να ακολουθήσει κανόνες 
και να εργαστεί χωρίς να ενοχλεί για αρκετή ώρα. Βέβαια η διάσπαση δεν τον 
βοηθούσε και µε το παραµικρό ερέθισµα διασπώνταν και αποσυντονιζόταν. Το 
πρόγραµµα έγινε εντατικότερο και αυξήθηκαν οι δραστηριότητες αντιγραφής ή 
διόρθωσης κειµένων από τον πίνακα που απαιτούσαν καλό οπτικοκινητικό 
συντονισµό και µεγάλη συγκέντρωση προσοχής. ∆εν τα κατάφερνε πάντα να 
ολοκληρώσει αυτές τις δραστηριότητες ή τις ολοκλήρωνε µε σχετικά µεγάλη 
καθυστέρηση σε σχέση µε τη συµµαθήτριά του. Όµως τον βοήθησαν πολύ να 
συγκεντρώνεται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και να συντονίζεται καλύτερα και 
πιο γρήγορα. Στο τέλος της πρώτης τάξης κατέκτησε σε ικανοποιητικό βαθµό 
δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Το διάβασµά του βέβαια είχε αρκετά 
κοµπιάσµατα και εγκατέλειπε γρήγορα όταν τα κείµενα ήταν εκτενή. Προτιµούσε να 
διαβάζει άλλος και να ακούει. Παρακολουθούσε ακόµη και αν ασχολούνταν µε κάτι 
άλλο και είχε πολύ καλή κατανόηση. Τα κείµενα που έγραφε ήταν σχετικά µε ότι του 
ζητούνταν να γράψει, αλλά ήταν σύντοµα. Τα γράµµατά του ήταν ευανάγνωστα και 
χρησιµοποιούσε πλούσιο λεξιλόγιο και τελείες στοιχειωδώς. Στα µαθηµατικά δεν είχε 
ιδιαίτερες δυσκολίες και εκτελούσε προσθέσεις και αφαιρέσεις µέσα στην εικοσάδα. 
Επίσης, ήταν σε θέση να εκτελεί και πράξεις από µνήµης σε εύκολες προσθέσεις, 
όπως τέσσερα και τέσσερα, έξι και έξι και ούτω καθεξής. 

Από την αρχή της Β΄ τάξης µπήκε σε οµαδικό πρόγραµµα τεσσάρων παιδιών 
µε µικρές µαθησιακές δυσκολίες τρεις φορές την εβδοµάδα. Οι δυσκολίες και οι 
προστριβές ήταν µεγαλύτερες και συχνότερες. Ενώ στην Α΄ τάξη χρειαζόταν γύρω 
στο δεκάλεπτο για να ξανασυγκεντρωθεί στην εργασία του και να ακολουθήσει τους 
κανόνες της οµάδας, στη Β΄ τάξη επανερχόταν στα δύο µε τρία λεπτά. Τόσο στο 
τµήµα ένταξης όσο και στην τάξη του συχνά γινόταν επιθετικός ή παρορµητικός όταν 
αυξάνονταν τα ερεθίσµατα γύρω του. Άλλες φορές έδειχνε υπερβολικά προσεκτικός 
και φοβόταν να κάνει νέα πράγµατα. Επίσης, αποδιοργανωνόταν στις µεταβιβάσεις 
από έναν χώρο σε άλλο και στις αλλαγές σε προγράµµατα. Είχε απαιτήσεις, δυσκολία 
να ηρεµήσει και εµφάνιζε θυµό και εκρήξεις όταν έπρεπε να παραµείνει καθιστός. 



Επικεντρωνόταν περισσότερο στη ζωγραφική, στον υπολογιστή, στα κινητικά 
παιχνίδια και στα play-mobil. Μοιραζόταν τα δικά του νέα, αλλά δεν 
παρακολουθούσε τους υπόλοιπους. Είχε αρκετά καλές γνωστικές δεξιότητες, όµως 
συχνά αναστέλλονταν από την δυσκολία οριοθέτησης, τήρησης κανόνων και 
παρορµητικότητας. Οι θετικές στιγµές αλληλεπίδρασης µε τα υπόλοιπα µέλη της 
οµάδας σιγά σιγά αυξάνονταν, καθώς και η ικανοποίηση που ο ίδιος βίωνε. 
Κυριότερη δυσκολία στη συµπεριφορά του ήταν ο λεκτικός στερεοτυπικός τρόπος 
δράσης, «Κυρά, Χαζή» και επανάληψη λέξεων. Επίσης, παρουσίαζε εµµονικό τρόπο 
δράσης, για παράδειγµα επιµονή να ζωγραφίζει µια δραστηριότητα ή να ακούει τον 
ίδιο ήχο στον υπολογιστή. Εµφάνιζε προκλητικές (λεκτική επιθετικότητα) και 
χειριστικές συµπεριφορές (κολακίες, ψέµατα, κρίσεις), αλλά έδειχνε ανεκτικός σε 
όρια και πίεση.   

Στην Γ΄ τάξη ο µαθητής υποστηρίχθηκε από τη δασκάλα του τµήµατος 
ένταξης µόνο δύο ώρες την εβδοµάδα, µία ατοµικά και µία οµαδικά µε µεγαλύτερο 
µαθητή χωρίς ιδιαίτερες µαθησιακές δυσκολίες. Στο ατοµικό πρόγραµµα γινόταν 
παρέµβαση σε έννοιες και δεξιότητες που παρουσίαζε ελλείψεις όπως: εκτέλεση των 
τεσσάρων πράξεων, επίλυση προβληµάτων, εκµάθηση προπαίδειας, εξάσκηση στην 
ανάγνωση, κατανόηση και γραφή κειµένων και εκµάθηση ορθογραφίας. Στο οµαδικό 
πρόγραµµα γινόταν προσπάθεια να ενισχυθεί η ενσυναίσθηση και η ικανότητα 
αµοιβαιότητας και να βελτιωθεί η αντίληψη κοινωνικών καταστάσεων µέσα από την 
αλληλεπίδραση µε τον άλλο µαθητή και την εκτέλεση κοινών δραστηριοτήτων.  

Στην αρχή της ∆΄ τάξης ο µαθητής παρουσίαζε πολύ καλές επιδόσεις στον 
γνωστικό τοµέα και ακολουθούσε ικανοποιητικά τον ρυθµό της τάξης του µε 
επιδόσεις ενός µέσου µαθητή. Η δυσκολία του ήταν να οργανωθεί και να εκτελέσει 
τις δραστηριότητες µέσα στο προκαθορισµένο χρονικό περιθώριο που του δινόταν. Οι 
δυσκολίες οριοθέτησης, τήρησης κανόνων και παρορµητικότητας είχαν περιοριστεί 
αρκετά και η αλληλεπίδραση µε τους συµµαθητές του ήταν πολύ καλύτερη. Έτσι το 
υποστηριχτικό πρόγραµµα από τη δασκάλα του τµήµατος ένταξης περιορίστηκε σε 
µία ώρα την εβδοµάδα και πάντα σε συµφωνία µαζί του. Ο ρόλος της δασκάλας ήταν 
περισσότερο εποπτικός τόσο σε γνωστικό τοµέα και παιδαγωγικές έννοιες όσο και σε 
κοινωνικές δεξιότητες. 

Β΄ περίπτωση: 

Στις δύο πρώτες τάξεις στη µαθήτρια εφαρµόστηκε ατοµικό υποστηρικτικό 
πρόγραµµα δουλεύοντας µε διαφοροποιηµένη διδασκαλία την ύλη των βιβλίων της, 
τρεις φορές την εβδοµάδα γλώσσα και δύο φορές µαθηµατικά. Υποστηρικτικά έγινε 
χρήση των λογισµικών «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων», «Γλώσσα Α–Β»,  «Ο 
Ξεφτέρης και η Γραµµατική» και «Μαργαρίτα1» για διδασκαλία στη γλώσσα και 
χρήση των λογισµικών «Μαθηµατικά Α–Β», «Το Μαγικό Τρένο» και «Η 
Σκανταλιάρα Μαϊµού» για διδασκαλία στα µαθηµατικά. Εµφάνιζε µεγάλη διάσπαση 
προσοχής και υπερκινητικότητα. Κουραζόταν εύκολα, είχε την τάση να µιλά 
ασταµάτητα και επαναλάµβανε συνεχώς τις ίδιες ερωτήσεις. ∆ούλευε µε συχνές 
διακοπές και περιοριζόταν στο να αντιγράφει από τον πίνακα την λύση των 



ασκήσεων ή να περιγράφει προφορικά ότι άκουγε. Όταν πιεζόταν πολύ είχε την τάση 
να δαγκώνει τα δάχτυλά της και να τα µατώνει, να σκαλίζει τη µύτη της ή να ξύνει 
σηµεία του σώµατός της. Πολύ συχνά πονούσε η κοιλιά της και χαλάρωνε µόνη της 
χαϊδεύοντάς την καθιστή στο πάτωµα. Φοβόταν να πάει µόνη της τουαλέτα και στο 
πρώτο τρίµηνο πήγαινε πάντα την ώρα που ήταν στο τµήµα ένταξης και πάντα µε 
συνοδεία της δασκάλας. Της άρεσε πολύ να δουλεύει µε οµάδα, αλλά συχνά 
ενοχλούσε µε τις ερωτήσεις της και τις εµµονές της. Έπαιρνε τα πράγµατα των 
συµµαθητών της να τα δει και πολλές φορές τα κατέστρεφε ή τα πετούσε. 
Προσαρµοζόταν όµως γρήγορα σε όρια και προσπαθούσε να συµµορφωθεί. ∆εν 
έκανε σχεδόν καθόλου απουσίες και παρακολουθούσε όλο το πρόγραµµα της τάξης 
της χωρίς να κουράζεται ιδιαίτερα.   

Στο τέλος της Α΄ τάξης ήταν σε θέση να ονοµάζει και να αναγνωρίζει όλα τα 
γράµµατα του ελληνικού αλφάβητου και τους αριθµούς ως το είκοσι. Μπορούσε να 
κάνει ανάλυση και σύνθεση των λέξεων σε φωνολογικό επίπεδο προφορικά. Άκουγε 
κείµενα, τα επαναλάµβανε από µνήµης και της άρεσε να αναπαριστάνει το 
περιεχόµενό τους είτε µε κινήσεις και µίµηση είτε ζωγραφίζοντας. Όµως δεν 
µπορούσε να εστιάσει την προσοχή της και να διαβάσει λέξεις ούτε δύο συλλαβών. 
Επίσης, δεν µπορούσε να εκτελέσει προσθέσεις και αφαιρέσεις χρησιµοποιώντας τα 
δικά της δάχτυλα µόνη της. Τις εκτελούσε µε καθοδήγηση και χρήση αντικειµένων ή 
δαχτύλων της δασκάλας και µε βοήθεια αριθµογραµµής. Ο προφορικός της λόγος 
ήταν καλός και χρησιµοποιούσε επίθετα και προθέσεις ικανοποιητικά. Με 
καθοδήγηση και υπόδειξη εκτελούσε και αντίστοιχες δραστηριότητες τόσο στο βιβλίο 
της όσο και στο λογισµικό «Ο Ξεφτέρης και η Γραµµατική». Όταν διηγούνταν τα 
κείµενα που άκουγε είτε από τη γλώσσα είτε από τα λογισµικά αυξοµείωνε την 
ένταση της φωνής. Ήταν σε θέση να υποβάλλει ερωτήσεις, να χρησιµοποιεί σωστά 
αντωνυµίες και ρήµατα και να τα µεταφέρει στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου 
αριθµού. Χρησιµοποιούσε σωστά την κατάφαση και την άρνηση µε το «Ναι» ή το 
«Όχι», αντίστοιχα και µόνη της έκανε πολλές προσπάθειες να βελτιώσει την άρθρωσή 
της σε λέξεις που την δυσκόλευαν. Αναγνώριζε και περιέγραφε µεγέθη και σχήµατα. 
Επίσης, αναγνώριζε και διέκρινε τα νοµίσµατα στο λογισµικό «Στρογγυλά µε Αξία.  

Από τον πρώτο µήνα στη Β΄ τάξη φάνηκε ότι είχε κατακτήσει αρκετές 
δεξιότητες τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή. Γρήγορα άρχισε να διαβάζει 
σχετικά µικρές παραγράφους χωρίς να χάνεται και µε βοήθεια στο να δείχνει που 
διαβάζει. Έγραφε χωρίς να της λείπουν γράµµατα ακόµα και σε πολυσύλλαβες λέξεις 
µε συµπλέγµατα και δεν µπέρδευε οµόηχους φθόγγους. Εκτελούσε ικανοποιητικά 
ασκήσεις και στα λογισµικά µόνη της µε µικρή καθοδήγηση. Όµως στα µαθηµατικά 
οι δυσκολίες παρέµειναν ως το τέλος της Β΄ τάξης και δεν κατάφερε να εκτελέσει 
πράξεις µόνη της ούτε µέσα στη δεκάδα. Αναγνώριζε όµως τους αριθµούς ως το 
εκατό και µπορούσε στοιχειωδώς µέσα από παιγνιώδη τρόπο και τραγουδάκια να 
θυµάται από µνήµης εύκολες προσθέσεις όπως τρία και τρία, έξι και έξι και ούτω 
καθ’ εξής. Ήταν χειριστική σε µεγάλο βαθµό και έβρισκε αρκετές προφάσεις για να 
ξεφύγει και να µην εκτελέσει τις ασκήσεις. Όµως δούλευε έστω και µε διακοπές όταν 
έπρεπε να εκτελέσει δραστηριότητες που είχαν ανατεθεί από τη δασκάλα της τάξης 
και της εκτελούσαν και οι συµµαθητές της. Στο τέλος της Β΄ τάξης µπορούσε να 



γράφει και κείµενα µόνη της, αλλά χωρίς να βάζει τόνους αν και ήξερε να τονίζει 
σωστά. ∆εν µπορούσε ακόµη να µπει σε εντατικό πρόγραµµα διδασκαλίας 
γραµµατικών φαινοµένων ή εκµάθησης ορθογραφίας. Πάντα η διδασκαλία γινόταν 
άµεσα µε υπόδειξη και ακολουθώντας βήµα προς βήµα οδηγίες ή την εκτέλεση 
ασκήσεων και δραστηριοτήτων.  

   Στην Γ΄ τάξη και στην ∆΄ τάξη συνεχίστηκε το ίδιο υποστηρικτικό 
πρόγραµµα µε άµεση διδασκαλία, υπόδειξη και εκτέλεση ασκήσεων και 
δραστηριοτήτων βήµα προς βήµα. Αντέγραφε πολύ γρηγορότερα από τον πίνακα και 
εκτελούσε δραστηριότητες και µόνη της µε µικρή καθοδήγηση. ∆ύο φορές την 
εβδοµάδα δούλευε σε οµάδα τριών ατόµων είτε στον υπολογιστή είτε στο χαρτί, µία 
φορά γλώσσα και µία µαθηµατικά. Στη γλώσσα έβαζε εικόνες στη σειρά και έγραφε 
την ιστορία ή έγραφε ιστορίες που έβλεπε σε βίντεο στο you tube. Οι ιστορίες της 
ήταν σύντοµες και πολλές φορές άσχετες µε το περιεχόµενο των εικόνων. 
Επαναλάµβανε συνεχώς τα ίδια και ο λόγος της δεν είχε ροή. ∆εν έβαζε τόνους ούτε 
χρησιµοποιούσε σηµεία στίξης. Τα γράµµατά της ήταν µεγάλα και δεν κρατούσε 
σωστές αποστάσεις µεταξύ των λέξεων. Επίσης, εκτελούσε ασκήσεις γραµµατικής 
στο λογισµικό «Ο Ξεφτέρης και η Γραµµατική» και στο τετράδιο και το βιβλίο της. 
Ήταν σε θέση να κλίνει στοιχειωδώς και µε βοήθεια ουσιαστικά και ρήµατα. Στα 
µαθηµατικά εκτελούσε προσθέσεις και αφαιρέσεις µέσα στην εκατοντάδα είτε µε 
κρατούµενο είτε χωρίς κρατούµενο. Επίσης, ασκούνταν στην προπαίδεια 
αντιγράφοντάς την από τον πίνακα και απαγγέλοντάς την από το τετράδιο. Μπορούσε 
να εκτελέσει πολλαπλασιασµούς µε µονοψήφιο αριθµό βρίσκοντας µόνη της το 
αποτέλεσµα από την προπαίδεια που ήταν γραµµένη στο τετράδιό της. Με βοήθεια 
και υπόδειξη εκτελούσε πράξεις αφαίρεσης και πρόσθεσης µέσα στην εικοσάδα µε το 
λογισµικό «Η Σκανταλιάρα Μαϊµού» και ως το εκατό στο λογισµικό «Ο Καπετάν 
Μπουρµπουλήθρας». Μπορούσε να χρησιµοποιήσει τα δάχτυλά της και να 
υπολογίσει, αλλά πάντα µε βοήθεια και υπόδειξη. Κουραζόταν πολύ εύκολα και 
εγκατέλειπε ή δούλευε µε συχνές διακοπές. Στο οµαδικό πρόγραµµα ήταν 
περισσότερο συγκεντρωµένη και δούλευε περισσότερη ώρα. Μπορούσε να 
ακολουθήσει τους κανόνες και ήταν συνεργάσιµη και θετική απέναντι στα άλλα 
παιδιά, ακόµη και µε το παιδί που αρχικά είχε χαρακτηρίσει ως «χοντρό» και δεν 
ήθελε να κάθεται µαζί του. Στο ατοµικό πρόγραµµα συνέχιζε να είναι πολύ χειριστική 
και να βρίσκει προφάσεις για να ξεφύγει και να µην εκτελέσει τις δραστηριότητες. 
Όταν ήταν δραστηριότητες από τα βιβλία της, τις εκτελούσε πιο εύκολα και για 
περισσότερη διάρκεια.  

Στην Ε΄ τάξη η µαθήτρια συνέχισε το ίδιο υποστηρικτικό πρόγραµµα που 
ακολούθησε και στην Γ΄ και στην ∆΄ τάξη. Σε οµαδικό πρόγραµµα ήταν πάλι δύο 
φορές την εβδοµάδα, αλλά όχι µε τα ίδια άτοµα. Συνέχισε να είναι στην ίδια οµάδα 
µία φορά την εβδοµάδα για διδασκαλία γλώσσας, κυρίως σκέφτοµαι και γράφω, µε 
την αναπαραγωγή ιστοριών από βίντεο. Οι ιστορίες της ήταν εκτενέστερες και 
σχετικές µε όσα άκουγε και έβλεπε. Όµως τα γραπτά της συνέχιζαν να έχουν την ίδια 
εικόνα. Για διδασκαλία στα µαθηµατικά ήταν σε οµάδα µία φορά την εβδοµάδα µε 
µαθήτρια ΣΤ΄ τάξης που εκτελούσε ασκήσεις στον πίνακα και αυτή έβλεπε και 
αντέγραφε. Ήταν σε θέση να αναγνωρίζει και να διαβάζει αριθµούς ως το 



εκατοµµύριο είτε σε ακέραια είτε σε δεκαδική µορφή, καθώς και αριθµούς σε 
κλασµατική µορφή. Όµως εκτελούσε πράξεις, κυρίως προσθέσεις και αφαιρέσεις, 
πάντα µε βοήθεια και υπόδειξη. Μόνη της έγραφε ότι να είναι χωρίς να υπολογίζει. 
Μπορούσε βλέποντας την προπαίδεια να εκτελέσει πολλαπλασιασµούς µε µονοψήφιο 
αριθµό. ∆εν µπορούσε να εκτελέσει διαιρέσεις ούτε να λύσει προβλήµατα. Στο 
ατοµικό πρόγραµµα εφαρµοζόταν διαφοροποιηµένη διδασκαλία σε δραστηριότητες 
των βιβλίων της γλώσσας και των µαθηµατικών. Σε γνωστικό επίπεδο βρισκόταν 
πολύ πίσω σε σχέση µε τους συµµαθητές της, αλλά είχαν µειωθεί σηµαντικά οι 
συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες της. Όµως η αλλαγή του εκπαιδευτικού 
της τάξης κοντά στα Χριστούγεννα της προκάλεσε ανασφάλεια και είχε αρκετά 
πισωγυρίσµατα τόσο γνωστικά όσο και συναισθηµατικά. Είχε αρκετές νύχτες τρόµου 
και άρχισε πάλι να αυτοτραυµατίζεται και να καταστρέφει αντικείµενα. Έτσι το 
υποστηριχτικό πρόγραµµα από τη δασκάλα του τµήµατος ένταξης συνεχίστηκε πέντε 
ώρες την εβδοµάδα και µε πιο έντονους ρυθµούς. Ο ρόλος της δασκάλας ήταν 
περισσότερο υποστηρικτικός τόσο σε γνωστικό τοµέα και παιδαγωγικές έννοιες όσο 
και σε συναισθηµατική υποστήριξη.  

Γ΄ περίπτωση: 

Εφαρµόστηκε ένα δοµηµένο πλαίσιο µε την οργάνωση του χώρου της τάξης 
και την οπτική οργάνωση των δραστηριοτήτων. Στον τοίχο µε φωτογραφίες 
τοποθετηµένες σε µία συγκεκριµένη διάταξη, από πάνω προς τα κάτω, 
παρουσιαζόταν το πρόγραµµα που θα εκτελέσει σε µία διδακτική ώρα. Αρχικά 
καθόταν στο θρανίο και εργαζόταν µε δραστηριότητες ταύτισης εικόνων µε 
αντικείµενα, γραφής, ανάγνωσης και αρίθµησης. Κατόπιν εκτελούσε παρόµοιες 
δραστηριότητες στη γωνιά µε τις αφίσες. Παράλληλα είχε τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσει τον πίνακα για να γράψει και να σχεδιάσει. Αφού ολοκλήρωνε αυτές 
τις δραστηριότητες πήγαινε στη γωνιά του υπολογιστή και εκτελούσε αντίστοιχες 
δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες ήταν ποικίλες, ελκυστικές, απλές και εύκολες 
στη χρήση τους. Η δυσκολία τους αυξανόταν ανάλογα µε το επίπεδο 
λειτουργικότητάς του και ασκούνταν ταυτόχρονα πολλές δεξιότητες. Τα ηµερήσια 
εξατοµικευµένα προγράµµατα επαναξιολογούνταν και αναθεωρούνταν τόσο στη 
µορφή τους όσο και στους τρόπους πρόσβασης του µαθητή.  

Αρχικά ο µαθητής ταύτιζε έως έξι αντικείµενα σε φωτογραφίες, ανά δύο κάθε 
φορά. Ταύτιζε σε παζλ τους αριθµούς 1 ως 5 µε αντίστοιχες τελείες και µετρούσε τις 
τελείες δείχνοντας µε βοήθεια. Κατηγοριοποιούσε ανάλογα µε το χρώµα σε στήλες 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αντικείµενα. Μετρούσε από το 1 ως το 10 γυρίζοντας 
βώλους σε λυγισµένες στήλες αριθµητηρίου. Έφτιαχνε παζλ µε τα µέλη του σώµατος. 
Ένωνε τελείες για να σχεδιάσει ή να γράψει το όνοµά του και µεµονωµένα γράµµατα. 
Έδειχνε εικόνες στην αφίσα µε το αλφάβητο που ήταν στο οπτικό του πεδίο, από τη 
µέση της αφίσας και µετά από δεξιά προς αριστερά και µε στερεοτυπικό τρόπο. 
Μουντζούρωνε στον πίνακα και έγραφε ενώνοντας τελείες ή γράφοντας πάνω σε 
ίχνος ως δύο γράµµατα και έσβηνε αµέσως. Χειριζόταν µε δυσκολία το ποντίκι, έβαζε 
και έβγαζε το CD στον υπολογιστή συνεχώς και συντόνιζε µε µεγάλη δυσκολία το 



χέρι µε τον κέρσορα στην οθόνη του υπολογιστή. Παρακολουθούσε για 5΄΄ ως τρεις 
εικόνες που παρουσιαζόταν σε PowerPoint και επαναλάµβανε τη λέξη «µαµά» όταν 
άκουγε ηχητικά τη λέξη της φωτογραφίας που παρουσιαζόταν.  

Μετά από ένα µήνα εκτελούσε τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν 
χωρίς βοήθεια. Έδειχνε συνειδητά τις εικόνες στην αφίσα µε το αλφάβητο ανάλογα 
µε το αντικείµενο που άκουγε χωρίς να επηρεάζεται από το σηµείο που βρισκόταν. 
Έπιανε σωστά το µολύβι ή το µαρκαδόρο και έγραφε χωρίς να µουντζουρώνει 
ενώνοντας τελείες ή γράφοντας πάνω σε ίχνος. Στον πίνακα συνέχιζε να γράφει ως 
δύο γράµµατα και να σβήνει αµέσως, αλλά στο χαρτί έγραφε ως δέκα γράµµατα από 
αριστερά προς τα δεξιά. Χειριζόταν µε άνεση το ποντίκι, έβαζε το CD στον 
υπολογιστή και περίµενε να ανοίξει πατώντας τα σωστά εικονίδια που του 
υποδεικνυόταν. Συντόνιζε σωστά το χέρι µε τον κέρσορα στην οθόνη του 
υπολογιστή, πατούσε πάνω σε εικόνες ή µετακινούσε εικόνες και λέξεις στην οθόνη 
και ολοκλήρωνε δραστηριότητες.  

Στα λογισµικά «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων»,  «Γλώσσα Α–Β», 
«Μαργαρίτα1», «PowerPoint» και «MicroWorlds Pro», καθώς και σε καρτέλες, 
αφίσες και βιβλία αναγνώριζε διάφορα αντικείµενα που παρουσιάζονταν µε εικόνες, 
φωτογραφίες και λέξεις. Συνέδεε αυτές τις εικόνες-λέξεις µε τα πραγµατικά 
αντικείµενα. Αντιστοίχιζε αντικείµενα µε εικόνες ή σύµβολα και λέξεις. Έβαζε στη 
σειρά εικόνες δείχνοντας τη διαδοχή των γεγονότων σε µια ιστορία. Έβρισκε ότι του 
ζητούνταν (λέξη ή εικόνα) από µια οµάδα λέξεων και µια οµάδα εικόνων. Άκουγε και 
επαναλάµβανε το αρχικό φώνηµα ή την πρώτη συλλαβή οικείων λέξεων βλέποντας 
την αντίστοιχη εικόνα. ∆ιάβαζε µαζί µε τη δασκάλα του τµήµατος ένταξης, 
αναγνώριζε το αρχικό φώνηµα µιας λέξης και προέβλεπε ποια θα είναι αυτή 
(φωνάζοντας τη λέξη ή δείχνοντας την εικόνα της). Ονόµαζε και έλεγε το φώνηµα 
των γραµµάτων (κεφαλαία και µικρά) του αλφάβητου και ξεχώριζε το γραπτό 
κείµενο από τις εικόνες και τα σύµβολα. Ταύτιζε γράµµατα ή σύµβολα. Αναγνώριζε, 
αντιστοίχιζε και οµαδοποιούσε αντικείµενα µε αριθµούς από το 1 ως το 5 ενώνοντας 
κοµµάτια σε ξύλινο παζλ, εκτελώντας δραστηριότητες στα λογισµικά «PowerPoint», 
«MicroWorlds Pro» και «Το Μαγικό Τρένο» και εκτελώντας εργασίες σε τετράδιο. 

Μετά τα Χριστούγεννα ο µαθητής µπορούσε να επιλέγει από 28 εικόνες που 
ήταν απλωµένες στο θρανίο αυτή που του υποδεικνυόταν µε σύντοµη περιγραφή. 
Εξοικειώθηκε µε την πρόταση επιλέγοντας εικόνες αντικειµένων στο «MicroWorlds 
Pro», βλέποντας σχετικές δραστηριότητες του αντικειµένου παραστατικά µε κίνηση 
και ακούγοντας τη σχετική πρόταση που εµφανιζόταν γραπτά στην οθόνη. Επίσης, 
βοηθήθηκε να αναγνωρίζει πρόσωπα και αντικείµενα από εικόνες των βιβλίων του. 
Όταν µπήκε σε οµάδα µε άλλον µαθητή περίµενε τη σειρά του, παρακολουθούσε και 
µιµούνταν τον συµµαθητή του τόσο σε δραστηριότητες σε χαρτί όσο και σε 
δραστηριότητες στα λογισµικά. Προς το τέλος του προγράµµατος έγινε προσπάθεια 
να εξοικειωθεί µε βασικά συναισθήµατα ταυτίζοντας σε καρτέλες πρόσωπα που 
εξέφραζαν λύπη, χαρά, θυµό, απογοήτευση, έκπληξη και αηδία. Επίσης, µε υπόδειξη 
και βοήθεια έφτιαξε παζλ µε τα νοµίσµατα, τα αναγνώρισε και τα έβαλε στη σκάλα 
µε βάση την αξία τους και αντιστοίχισε την αξία των κερµάτων µε γνώριµα 
αντικείµενα στο λογισµικό «Στρογγυλά µε Αξία».  



Στο τέλος της χρονιάς ο µαθητής κατάφερε να βελτιώσει σε σηµαντικό βαθµό 
γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές στον κοινωνικό τοµέα, στην επικοινωνία, στον 
γνωστικό τοµέα, την κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισµό. Έπιανε σωστά 
το µολύβι, είχε αρχίσει να κάνει ίχνη των περισσότερων φωνηέντων µόνος του, τα 
ονόµαζε αυθόρµητα όταν τα έβλεπε και όταν έγραφε στον πίνακα δεν έσβηνε 
αµέσως, αλλά αφού είχε γεµίσει τον µισό πίνακα. Επίσης, είχε βελτιώσει τη 
ζωγραφική του, επέλεγε χωρίς βοήθεια τους µαρκαδόρους και δεν ξέφευγε από το 
περίγραµµα. Είχε µάθει βασικά χρώµατα και σχήµατα, τους αριθµούς από το 1 ως το 
5, τα φωνήεντα και αρκετά σύµφωνα: π, τ, µ, ν, κ, ψ, β και γ. Παρακολουθούσε και 
ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στο υποστηρικτικό πρόγραµµα του τµήµατος ένταξης, 
αλλά όχι της τάξης του. Μετά τα Χριστούγεννα και ιδιαίτερα κοντά στον Μάρτιο 
έγινε πολύ αρνητικός και δεν καθόταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην τάξη του. 
Εµφάνιζε τακτικές στερεοτυπίες και κυλιόταν στο πάτωµα. Η κατάθλιψη της µητέρας 
του επιδείνωσε την κατάσταση. Έτσι αποφασίστηκε από την επιστηµονική οµάδα που 
τον παρακολουθούσε να διακόψει τη φοίτησή του από το γενικό σχολείο και να πάει 
στο ειδικό σχολείο της ίδιας περιοχής.    

 
Συµπεράσµατα 

Η κοινή φοίτηση µαθητών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 
ίδιο σχολικό πλαίσιο και η αποτελεσµατική ένταξη των µαθητών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, σε συνάφεια µε τους στόχους του 
αναλυτικού προγράµµατος, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και απαιτούνται 
συγκεκριµένες ενταξιακές πρακτικές που προωθούν αυτή την προοπτική. Από όσα 
προαναφέρθηκαν διαπιστώνεται ότι το είδος και ο βαθµός των ειδικών αναγκών της 
κάθε περίπτωσης µαθητή, καθώς και η παρουσία οποιασδήποτε επιπλέον αδυναµίας, 
ήταν βασικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί, για την 
ένταξή τους στο σχολικό πλαίσιο του γενικού σχολείου, καθώς και για την ισότιµη 
εκπαίδευσή τους σε σχέση µε τους συµµαθητές τους. Οι συγκεκριµένοι µαθητές 
ανέπτυξαν δεξιότητες και πήραν µέρος σε όλες ή µερικές δραστηριότητες των άλλων 
µαθητών της τάξης ή του σχολείου, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα 
και τα ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά τους. Συγκρίνοντας τις τρεις περιπτώσεις 
της παρούσας εργασίας διαπιστώνεται ότι, ανάλογα µε το γνωστικό και µαθησιακό 
προφίλ του κάθε µαθητή, διαφοροποιήθηκαν τόσο οι στόχοι που τέθηκαν όσο και οι 
συνθήκες εκπαίδευσης, οι ενταξιακές πρακτικές που εφαρµόστηκαν, καθώς και τα 
υποστηρικτικά προγράµµατα που υλοποιήθηκαν. Από την εφαρµογή των ενταξιακών 
πρακτικών, την υλοποίηση των υποστηρικτικών προγραµµάτων και την αποτίµηση 
της αποτελεσµατικότητάς τους διαπιστώθηκε ότι δεν ανταποκρίθηκαν στον ίδιο 
βαθµό για τους τρεις µαθητές. 

 Ο µαθητής της Α΄ περίπτωσης από την αρχή του προγράµµατος δεν είχε 
ιδιαίτερες δυσκολίες στο να µαθαίνει και να ακολουθεί ικανοποιητικά τον ρυθµό 
µάθησης των παιδιών της τάξης του. Οι δυσκολίες που δηµιουργούνταν από τη 
διάσπαση της προσοχής και συνδέονταν µε την κοινωνική συναλλαγή και την 
προσαρµογή του στο εκπαιδευτικό πλαίσιο αµβλύνθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό. Το 



υποστηρικτικό πρόγραµµα από την εκπαιδευτικό στο τµήµα ένταξης εστίασε κυρίως 
στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων µε τη συµµετοχή του σε οµαδικές 
δραστηριότητες. Επίσης, δόθηκε βαρύτητα σε δραστηριότητες αντιγραφής ή 
διόρθωσης κειµένων από τον πίνακα που απαιτούσαν καλό οπτικοκινητικό 
συντονισµό και µεγάλη συγκέντρωση προσοχής. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν σε 
µεγάλο βαθµό δραστηριότητες σε λογισµικά στη διδασκαλία, αφού τα προτιµούσε σε 
σχέση µε δραστηριότητες σε χαρτί και στον πίνακα. Ο ρόλος της ειδικά µετά τη Β΄  
τάξη ήταν περισσότερο εποπτικός και γινόταν παρέµβαση σε έννοιες και δεξιότητες 
που παρουσίαζε ελλείψεις. Στο στάδιο που βρίσκεται σήµερα ο στόχος που είχε τεθεί 
για πλήρη κοινωνικοποίησή του και κατάκτηση όλων των δεξιοτήτων που 
αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τυπικούς µαθητές φαίνεται να 
έχει επιτευχθεί. Παρουσιάζει πολύ καλές επιδόσεις στον γνωστικό τοµέα και 
ακολουθεί ικανοποιητικά το ρυθµό της τάξης του µε επιδόσεις ενός µέσου µαθητή. Οι 
δυσκολίες οριοθέτησης, τήρησης κανόνων και παρορµητικότητας έχουν περιοριστεί 
αρκετά και η αλληλεπίδραση µε τους συµµαθητές του είναι πολύ καλύτερη.  

Η µαθήτρια της Β΄ περίπτωσης από την αρχή του προγράµµατος 
αντιµετωπίζει σύνθετες δυσκολίες που την εµποδίζουν να παρακολουθήσει 
ικανοποιητικά το πρόγραµµα της τάξης της και να κατακτήσει όλες τις δεξιότητες 
που αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τυπικούς µαθητές. Κατά 
τη διάρκεια του υποστηρικτικού προγράµµατος οι συναισθηµατικές και κοινωνικές 
δυσκολίες αµβλύνθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό. Ωστόσο γνωστικά δεν κατάφερε να  
κατακτήσει βασικές δεξιότητες που αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Σπουδών για τυπικούς µαθητές της ηλικίας της, ειδικά στα µαθηµατικά και την 
παραγωγή γραπτού λόγου. Σε όλη τη διάρκεια του υποστηρικτικού προγράµµατος η 
εκπαιδευτικός του τµήµατος ένταξης δουλεύει µε διαφοροποιηµένη διδασκαλία την 
ύλη των βιβλίων της. Ακόµη και στο στάδιο που βρίσκεται σήµερα έχει ανάγκη από 
σαφή και άµεση διδασκαλία. Γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν βασικές δεξιότητες 
που αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τυπικούς µαθητές της 
ηλικίας της σύµφωνα µε τους δικούς της ρυθµούς µάθησης και κατάκτησης. Οι 
σύνθετες δυσκολίες που αντιµετωπίζει την εµποδίζουν να µπει σε εντατικό 
πρόγραµµα διδασκαλίας. Η διδασκαλία γίνεται άµεσα µε υπόδειξη και ακολουθώντας 
βήµα προς βήµα οδηγίες. Στο οµαδικό πρόγραµµα είναι περισσότερο συγκεντρωµένη 
και δουλεύει περισσότερη ώρα. Μπορεί να ακολουθήσει κανόνες και είναι 
συνεργάσιµη και θετική απέναντι στα άλλα παιδιά. Όµως στο ατοµικό πρόγραµµα 
είναι πολύ χειριστική και βρίσκει προφάσεις για να ξεφύγει και να µην εκτελέσει τις 
δραστηριότητες. Όταν είναι δραστηριότητες από τα βιβλία της, τις εκτελεί πιο εύκολα 
και για περισσότερη διάρκεια. Πιθανόν ένα εξατοµικευµένο και προσαρµοσµένο 
πρόγραµµα στις δικές της δυνατότητες από δεύτερο εκπαιδευτικό σε µόνιµη βάση 
µέσα στην τάξη που φοιτά να τη βοηθούσε περισσότερο. Αυτή η προσπάθεια έγινε 
στη Β΄ τάξη από την εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης στο µάθηµα της γλώσσας 
κάποιες ώρες την εβδοµάδα, αλλά διαπιστώθηκε ότι η µαθήτρια αποδιοργανωνόταν 
και δεν ανέπτυσσε δικές της πρωτοβουλίες. Προφανώς χρειαζόταν µία συστηµατική 
συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών σε µόνιµη βάση στην τάξη που φοιτά η µαθήτρια 
και εφαρµογή ειδικού εξατοµικευµένου προγράµµατος.    



Ο µαθητής της Γ΄ περίπτωσης από την αρχή του προγράµµατος είχε µεγάλες 
δυσκολίες να λειτουργήσει αυτόνοµα, να εκτελέσει δραστηριότητες, να εκφράσει 
µηνύµατα µέσα σε φυσικά πλαίσια χρησιµοποιώντας νύξεις από το περιβάλλον και να 
κατανοήσει το νόηµα των δραστηριοτήτων και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 
χειριστεί τα υλικά. Στο υποστηρικτικό πρόγραµµα που εφαρµόστηκε από την 
εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης χρησιµοποιήθηκε εξατοµικευµένο ηµερήσιο 
πρόγραµµα και σύστηµα εργασίας µε σαφή και άµεση διδασκαλία. Έγινε προσπάθεια 
να αναπτυχθούν βασικές προµαθηµατικές έννοιες, ο οπτικοκινητικός και 
οπτικοχωρικός συντονισµός και η οπτική αναγνώριση λέξεων ή συµβόλων. Επιπλέον, 
ο µαθητής ασκήθηκε στη χρήση γραπτού λόγου και εναλλακτικών συστηµάτων 
επικοινωνίας, όπως χειρονοµίες, κινήσεις και φωτογραφίες, ώστε να µεταφέρει 
µηνύµατα και να επικοινωνήσει µε το περιβάλλον του. Μέσα από ένα δοµηµένο 
πλαίσιο µε την οργάνωση του χώρου της τάξης και την οπτική οργάνωση των 
δραστηριοτήτων, ο µαθητής ενηµερωνόταν για το πρόγραµµα που θα εκτελέσει σε 
µία διδακτική ώρα. Οι δραστηριότητες που εκτελούσε ήταν ποικίλες, ελκυστικές, 
απλές και εύκολες στη χρήση τους. Η δυσκολία τους αυξανόταν ανάλογα µε το 
επίπεδο λειτουργικότητάς του και ασκούνταν ταυτόχρονα πολλές δεξιότητες. Στο 
τέλος της Α΄ τάξης παρόλο που ο µαθητής κατάφερε να βελτιώσει σε σηµαντικό 
βαθµό γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές στον κοινωνικό τοµέα, στην επικοινωνία, 
στον γνωστικό τοµέα, την κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισµό, δεν 
κατάφερε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο πρόγραµµα της τάξης του. Έγινε 
αρνητικός, ανέπτυξε πολλές στερεοτυπίες και δεν µπορούσε να σταθεί για πολλή ώρα 
µέσα στην τάξη. Ωστόσο παρακολουθούσε και ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στο 
υποστηρικτικό πρόγραµµα του τµήµατος ένταξης. Μέσα από τη µίµηση προτύπου και 
τη φυσική ή οπτική καθοδήγηση τόσο στο εξατοµικευµένο πρόγραµµα όσο και στο 
οµαδικό είχε αναπτύξει αρκετές από τις δεξιότητες που είχαν τεθεί ως στόχος. 
Προφανώς ο συγκεκριµένος µαθητής είχε ανάγκη από ένα ειδικό πλαίσιο 
υποστήριξης και ένα ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης προσαρµοσµένο στις δικές του 
δυνατότητες και ανάγκες.  

Παρά τους οποιουσδήποτε περιορισµούς και αδυναµίες ένταξης και ισότιµης 
εκπαίδευσης των συγκεκριµένων µαθητών της παρούσας εργασίας θα µπορούσε να 
ειπωθεί ότι τόσο τα εξατοµικευµένα προγράµµατα εργασίας που διαµορφώθηκαν όσο 
και τα πλούσια µαθησιακά περιβάλλοντα που χρησιµοποιήθηκαν αποτελούν µία καλή 
προσπάθεια, ώστε τα κοινά σχολεία να γίνουν περισσότερο συνεκπαιδευτικά. Από 
την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των συγκεκριµένων υποστηρικτικών 
προγραµµάτων προκύπτει ότι η πλαισίωση του υποστηρικτικού µαθησιακού 
περιβάλλοντος µε τη χρήση δραστηριοτήτων σε λογισµικά ευνόησε και τους τρεις 
µαθητές. Προφανώς τα περιβάλλοντα µάθησης που υποστηρίζονται από τις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας φαίνεται να προκαλούν 
ενδιαφέρον και κίνητρα για µάθηση, να δηµιουργούν ένα καινούργιο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο µε τη βοήθεια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως η οπτικοποίηση 
της πληροφορίας και η δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών αναπαραστάσεων και να 
ενθαρρύνουν τη λεκτική επικοινωνία µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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