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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο εισαγωγικό κείμενο γίνεται λόγος για τον  πυρήνα του «προβλήματος» το οποίο 

καλείται να απαντηθεί, αναπτύσσεται η σημασία της έρευνας, ο σκοπός και τα 

ερευνητικά της ερωτήματα. Διατυπώνεται η βασική υπόθεσή  της, με τις ακριβείς 

συσχετίσεις των μεταβλητών και τα αναμενόμενα ευρήματα. Ακολουθεί μια στοχευμένη 

αναφορά των προϋπαρχουσών ερευνών στον συγκεκριμένο τομέα, διευκρινίζονται οι 

σημαντικότεροι όροι που χρησιμοποιούνται στα κείμενα και στην ερευνητική 

διαδικασία και τέλος επεξηγούνται οι συντομογραφίες της.  

 

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα διαγράφει μια νέα πορεία, ακολουθώντας τις σύγχρονες ευρωπαϊκές 

πολιτικές που στοχεύουν στην παροχή ίσων ευκαιριών και στην εξάλειψη κάθε 

μορφής αποκλεισμού ή περιθωριοποίησης. Με την ψήφιση του νόμου 1566/1985 οι 

μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν σε ειδικά σχολεία, σε ειδικές τάξεις ή εντάσσονται σε 

κανονικές τάξεις για να πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική αγωγή και 

μάθηση (άρθρο 4). Ιδιαίτερα με τον νόμο 2817/2000 δημιουργήθηκαν πολλές και 

διαφορετικές σχολικές δομές Ειδικής Αγωγής, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι 

πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας που προέκυψαν από την πρώτη 

χαρτογράφησή της το 1994, με στοιχεία του 1989.  

Μιλώντας όμως για παροχή ίσων ευκαιριών δεν αναφερόμαστε μόνο στην 

ισότητα πρόσβασης σε «Ένα σχολείο για Όλους» (Διακήρυξη της Σαλαμάνκα 1994, 

Χάρτα του Λουξεμβούργου 1996, Ένα Σχολείο για Όλους), αλλά σε μια εις βάθος 

μελέτη, προσαρμογή ή ακόμη και διαφοροποίηση των υπαρχόντων προγραμμάτων 
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για να διασφαλιστούν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών σε όλες 

τις βαθμίδες. Μιλάμε για διαφοροποίηση της διδασκαλίας που θα  είναι 

ευπροσάρμοστη σε κάθε μαθητή με την παροχή παράλληλων Διαφοροποιημένων 

Αναλυτικών Προγραμμάτων ή ακόμα και Ειδικών Αναλυτικών Προγραμμάτων για 

κάθε κατηγορία εκπαιδευτικής ανάγκης. Έτσι το ζήτημα μετατοπίζεται αυτόματα από 

την παθογένεια του ατόμου στην παθογένεια του συστήματος, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η Συριοπούλου (2011). 

Με την ψήφιση λοιπόν του νόμου 2817/2000, το ελληνικό Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο δημιούργησε νέα Αναλυτικά Προγράμματα με αναφορές στις 

καθορισμένες πλέον Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες των μαθητών, με τάσεις 

ενσωμάτωσης και δικαιοσύνης. Όμως, παρόλα αυτά, παρατηρείται δυσκολία 

παρακολούθησης διδασκαλίας σε μια γενική τάξη αν δεν προηγηθεί ειδική 

προσαρμογή ή ολική διαφοροποίηση στόχων, μεθόδων και υλικών. 

Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια των ετών 2003 – 2004 (2° ΕΠΕΑΕΚ του 

ΥΠΕΠΘ) ανέλαβε και πάλι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  να χαρτογραφήσει εκ νέου 

τον χώρο της Ειδικής Αγωγής και με τα προκύπτοντα δεδομένα να εκπονήσει 

Αναλυτικά Προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά για την κάθε εκπαιδευτική 

κατηγορία χωριστά ή να προσαρμόσει κατάλληλα τα ήδη υπάρχοντα. 

Στην παρούσα εργασία θα ερευνήσουμε ένα κομμάτι αυτής της εκπόνησης. 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα  Σπουδών για παιδιά με αυτισμό και πιο συγκεκριμένα, 

αν οι επιλογές των δασκάλων (ΠΕ71, ΠΕ70) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπαίδευσή τους, συνάδουν με τις γραμμές 

που παρέχονται από το επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών. 
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Ι.1. Το ερευνητικό πρόβλημα 

Με την ψήφιση του νόμου 3699/2008 μιλούμε ξεκάθαρα όχι μόνο για 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα του αυτισμού) ως μια ξεχωριστή 

κατηγορία ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης (άρθρο 3) αλλά και για 

…συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζοντας ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό 

διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της 

σχολικής ζωής τους, για  την αλληλοαποδοχή, την αρμονική 

συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη 

κοινωνική τους εξέλιξη… (άρθρο 2) 

 

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές στο φάσμα του αυτισμού μπορούν να φοιτούν 

α) σε σχολικές τάξεις με την παράλληλη βοήθεια εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 

προσωπικού, β) στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών Σχολείων με κοινό και 

εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και γ) για σοβαρότερες περιπτώσεις, σε 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση τον αυτισμό. Για την εκπαίδευσή 

τους λοιπόν στις παραπάνω σχολικές δομές «εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα 

και εξατομικευμένα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα» (άρθρο 8).  

Δικαιούνται θα λέγαμε ένα ισορροπημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα που δεν θα 

περιορίζεται μόνο σε απλές προσαρμογές των γνωστικών αντικειμένων των γενικών 

τάξεων, αλλά στη διδασκαλία δεξιοτήτων που ευνοούν την ανάπτυξη των 

ελλειμματικών τους τομέων και σε ιδιαίτερες διδακτικές προσεγγίσεις βάσει του 

ιδιαίτερου τρόπου πρόσληψης των πληροφοριών. Επομένως, κάνουμε λόγο : α) για 

Αναλυτικά Προγράμματα με σαφώς προσδιορισμένους στόχους και μεθόδους 
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διδασκαλίας, β) για διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές στήριξης και γ) για ανάγκη 

εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού στην αντιμετώπιση του αυτισμού. 

Επιχειρείται λοιπόν στην παρούσα μια διερεύνηση της αλληλεξάρτησης 

αυτών των τομέων και ιδιαίτερα κατά πόσο : i) το εκπαιδευτικό προσωπικό που 

εμπλέκεται  στην εκπαίδευση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού ειδικεύεται στην 

αντιμετώπισή του (νόμος 3699/2008, άρθρα 16-20) και ii) αν και ποιες παρεμβάσεις 

ακολουθούνται με βάση τα ειδικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για αυτισμό. 

 

 

Ι.2.  Η σημασία της έρευνας 

Για να παρέχουμε ισότητα δικαιωμάτων στην πρόσβαση στην εκπαίδευση 

όλων των παιδιών κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση ειδικού Αναλυτικού 

Προγράμματος για τους μαθητές που διαγιγνώσκονται να βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού. Στόχοι αυτού του Αναλυτικού Προγράμματος είναι να επαυξηθούν οι 

ικανότητες επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, ώστε να συμμετέχουν ενεργά τα 

αυτιστικά παιδιά στην κοινωνία στην οποία ανήκουν. Για την επίτευξη αυτών των 

στόχων ορίζονται εκπαιδευτικοί κατάλληλοι για την εκπαίδευσή τους που θα 

επιλέξουν και θα εφαρμόσουν τις απαραίτητες μεθόδους και πρακτικές, όπως αυτές 

ορίζονται στο αντίστοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει η  επιτακτική ανάγκη πλήρους ενημέρωσης 

από την πλευρά των εκπαιδευτικών για όλα τα θέματα που αφορούν στον 

συγκεκριμένο τομέα και η σωστή επιλογή διδακτικών εφαρμογών. 

Ουσιαστικός στόχος της έρευνας είναι να ελέγξει αυτές τις επιλογές, για να 

συμπεράνουμε εάν κινούμαστε προς μια κατεύθυνση «δίκαιης» αντιμετώπισης στην 

εκπαίδευση, αλλά και αν διευκολύνεται η διεργασία της μάθησης. Όπως αναφέρει και 
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ο Φραγκούλης (2011) αυτό σχετίζεται άμεσα με την επιλογή κατάλληλων διδακτικών 

μεθοδολογιών για να διευκολύνεται η μάθηση και η προσαρμογή των μαθητών στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον αλλά και η προσαρμογή του περιβάλλοντος στις 

οποιεσδήποτε ανάγκες των μαθητών. Γιατί μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε στην 

ισότιμη πρόσβαση των αυτιστικών παιδιών στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, στην 

επίτευξη της υγιούς κοινωνικοποίησής τους και στη μετέπειτα δράση τους ως ενεργοί 

πολίτες και μέλη. Αν λοιπόν συμμεριζόμαστε τις αποφάσεις της UNESCO (1994) και 

συμφωνούμε στο ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητο να σχεδιάζονται 

και να υλοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών 

και των εκπαιδευτικών αναγκών μέσα σε ένα πλαίσιο συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

(inclusive education), οφείλουμε να ερευνήσουμε, αν οι εκπαιδευτικές πρακτικές μας 

τείνουν προς την ίδια κατεύθυνση.  

 

 

 

Ι.3.  Ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας είναι : α) η διερεύνηση της εξειδίκευσης και της 

προϋπηρεσίας των δασκάλων (ΠΕ71, ΠΕ70) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 

Αττικής που εμπλέκονται ενεργά στην εκπαίδευση παιδιών του Δημοτικού με 

διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού και β) οι επιλογές τους ως προς τους τρόπους 

αντιμετώπισης των ελλειμματικών περιοχών του αυτιστικού φάσματος, με βάση τα 

ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με αυτισμό.  

Η εξειδίκευση αποτελεί και έναν από τους κινητήριους μοχλούς των 

διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Αναλυτικότερα, με τον όρο «εξειδίκευση» εννοείται η διδακτική τεχνογνωσία των 
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εκπαιδευτικών, η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων, δηλαδή, για τις κατάλληλες 

διδακτικές μεθόδους και πρακτικές, σε συνάρτηση με τη διδακτική εμπειρία τους και 

την ενηλικιότητα. Η ενηλικιότητα, συνδέεται άμεσα, κατά τον Σαλβαρά (2013), με 

την ωριμότητα του εκπαιδευτικού να αξιοποιεί τις ικανότητές του και να εξελίσσεται 

σε προσωπικό επίπεδο, με την αυτονομία του συμμετέχοντας ενεργά σε αποφάσεις, 

με τον αυτοέλεγχό του και την υπευθυνότητά του ορίζοντας με ώριμο τρόπο τη στάση 

απέναντι στους άλλους και τον εαυτό του. Ο Κόκκος  (2007) συμπληρώνει στα 

παραπάνω, πως δεν χαρακτηρίζεται απόλυτα από την ηλικία ενός προσώπου, γιατί 

άλλωστε αυτό αλλάζει ανά κοινωνία και εποχή, αλλά από την τάση 

αυτοπροσδιορισμού και ταυτόχρονης αναγνώρισης από τρίτους. Δηλαδή, δεν 

εννοούμε μια σταθερή κατάσταση, αλλά μια διαρκή επιδιωκόμενη μορφωτική 

ανέλιξη.  

Το άτομο αναζητά τη μόρφωση με συγκεκριμένους στόχους, έχοντας ήδη 

μια εμπειρία, επιδιώκοντας την ενεργή συμμετοχή, με μηχανισμούς άμυνας και 

αντιμετώπισης εμποδίων, με διαμορφωμένα προσωπικά μοντέλα μάθησης 

(Αθανασίου, Μπαλντούκας, Παναούρα, 2014). Είναι μια μορφή 

«αυτοκατευθυνόμενης» μάθησης με στόχο την προσωπική του εξέλιξη, αλλά και την 

ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία ζει και εργάζεται, συμπληρώνει η Καλογρίδη 

(2014). Με σκοπό την επιδιωκόμενη ενηλικιότητα, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν 

συνειδητά να επιμορφωθούν, να εξελιχθούν ως επαγγελματίες και να αποκτήσουν 

κατάλληλη διδακτική εμπειρία (Σαλβαράς, 2013). 

Παράλληλα οι επιλογές των εκπαιδευτικών κατευθύνονται από το 

συναίσθημά τους ότι αυτό που κάνουν έχει και το σωστό αποτέλεσμα. Προσπαθούν 

να συνδυάσουν γνώσεις, εμπειρίες και  δημιουργικότητα με τις υποδείξεις της 

εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Συνειδητά ή ασυνείδητα, η οποιαδήποτε διδακτική 
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απόφαση που  παίρνουν κατευθύνεται από μια θεωρία. Αυτές οι παιδαγωγικές και 

διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών προκύπτουν από μια διάδραση τόσο σε 

επίπεδο συστήματος στο οποίο δρουν, όσο και σε προσωπικό επίπεδο και εξαρτώνται 

από την προσωπική εμπειρία του καθενός και την επαγγελματική του μάθηση. Τα 

τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στην επίδραση που έχουν οι 

προαναφερθείσες κατασταλαγμένες αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στην επιλογή 

συγκεκριμένων διδακτικών συμπεριφορών, καθώς αποτελούν σταθερές πεποιθήσεις 

που αλλάζουν δύσκολα και αργά με βάσει την εμπειρία και το φιλτράρισμα της 

λογικής τους (Slavin, 2007, Δημητρακάκης, Μανιάτης, 2001).  

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν ερευνάται : 

α. Ποιο είναι το επίπεδο εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης; 

i. Ποια είναι η διδακτική τους εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση; 

ii. Σχετίζεται το επίπεδο εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στην ειδική 

εκπαίδευση με τις επιλογές τους στις διδακτικές παρεμβάσεις; 

β. Ποιες μεθοδολογικές παρεμβάσεις εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς 

και πού εστιάζουν;  

i. Σύμφωνα με ποιες θεωρίες μάθησης επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί τις 

διδακτικές παρεμβάσεις τους; 

ii. Προσαρμόζονται οι στόχοι, το περιεχόμενο και οι στρατηγικές 

διδασκαλίας του Γενικού Α.Π.; 

iii. Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες τεχνικές και μέσα για τα 

επακόλουθα ελλείμματα συμπεριφοράς με βάση τις προτάσεις του 

Α.Π. για τον αυτισμό; 
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iv. Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν για την αντιμετώπιση των 

βασικών ελλειμμάτων των παιδιών με ΔΑΦ στις κοινωνικές 

δεξιότητες, τις στρατηγικές και τις μεθόδους διδασκαλίας με βάση 

τις προτάσεις του Α.Π. για τον αυτισμό; 

v. Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν για την αντιμετώπιση των 

βασικών ελλειμμάτων των παιδιών με ΔΑΦ στην επικοινωνία, τις 

στρατηγικές και τις μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις προτάσεις 

του Α.Π. για τον αυτισμό; 

vi. Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν για την αντιμετώπιση των 

βασικών ελλειμμάτων των παιδιών με ΔΑΦ στην κοινωνική 

φαντασία/παιχνίδι, τις στρατηγικές και τις μεθόδους διδασκαλίας 

με βάση τις προτάσεις του Α.Π. για τον αυτισμό; 

 

 

Ι.4.  Η βασική υπόθεση της έρευνας 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι ο εντοπισμός των μεθοδολογικών και 

διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας που εμπλέκονται στην 

εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό, ώστε να αξιολογηθεί η ισχύουσα πρακτική στο χώρο 

της ειδικής εκπαίδευσης. 

Η υπόθεσή μας είναι ότι οι δάσκαλοι που εργάζονται αυτή τη στιγμή στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ασχολούνται με τη διδασκαλία των παιδιών στο φάσμα 

του αυτισμού παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια ως προς το βαθμό ειδίκευσής 

τους στην ειδική εκπαίδευση και ιδίως σε θέματα αυτισμού. Θεωρούμε πως η 

εξειδίκευση καθώς και η διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση αυτιστικών παιδιών θα 

φανερώσει υψηλότερα ποσοστά επιλογής των κατάλληλων παρεμβάσεων, 
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προσαρμογή των διδακτικών στόχων και εφαρμογή κατάλληλων διδακτικών μεθόδων 

και πρακτικών, συμβουλευόμενοι τα Αναλυτικά Προγράμματα για τον αυτισμό.  

Αναμένουμε λοιπόν τα ευρήματα να είναι ανάλογα και στην παρούσα 

έρευνα, ώστε να διαπιστωθούν τα γενόμενα σε αυτόν τον τομέα εκπαίδευσης και να 

βελτιωθούν τα πιθανά τρωτά σημεία προς όφελος των ίδιων και της κοινωνίας στην 

οποία εντάσσονται.  

 

Ι.5.   Στοχευμένη αναφορά ερευνών 

Ο αριθμός των ελληνικών ερευνών σχετικά με την εφαρμογή  διδακτικών 

παρεμβάσεων στα ελληνικά σχολεία σε παιδιά με ΔΑΦ είναι περιορισμένος.  

Το 2011 εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο και το Τμήμα 

Προσχολικής Αγωγής μια ερευνητική διπλωματική εργασία με θέμα «Παιδιά με 

αυτισμό σε Τμήματα Ένταξης, απόψεις και εμπειρίες νηπιαγωγών.» Θεωρώντας 

λοιπόν την προσχολική εκπαίδευση αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και ειδικά προσαρμοσμένη και ενταγμένη στα Αναλυτικά Προγράμματα 

για τον αυτισμό,  θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερευνητικής 

διαδικασίας.  

 Τα ευρήματα έδειξαν ότι το 1/3 του συνολικού δείγματος (20 τμήματα 

ένταξης στην περιφέρεια της Κρήτης) δεν είχε γνώσεις ειδικής αγωγής, ενώ η 

προϋπηρεσία τους στα Τμήματα Ένταξης ήταν κατά μέσο όρο τα 3 έτη. Όλοι τους 

στηρίζουν τη διεπιστημονική προσέγγιση, αρκεί να λαμβάνει χώρα μέσα στο σχολείο. 

Στόχοι τους στην παρέμβαση ήταν κατά κύριο λόγο η κοινωνικοποίηση, ο 

προφορικός λόγος, τα ψυχοκινητικά χαρακτηριστικά και όλα αυτά μεταβάλλονταν 

και προσαρμόζονταν στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Μόνο μια από τις 

εκπαιδευτικούς δήλωσε πως συμβουλεύεται τα «όσα δίνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
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για τον αυτισμό» (σελ.66).  Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς 

χρησιμοποίησαν τις γενικές γνώσεις τους γύρω από τη διδασκαλία. Όσοι δεν είχαν 

κάποια ειδίκευση στην ειδική εκπαίδευση ή παρακολούθησαν μόνο κάποιο σεμινάριο 

δεν γνώριζαν ειδικές τεχνικές αντιμετώπισης. Ενώ κάποιοι ειδικευμένοι στον τομέα 

έκαναν χρήση φυσικής καθοδήγησης, μίμησης, καρτών, teacch, pecs και makaton 

(σελ.68-69).  

Άλλη μια έρευνα με θέμα τη διδασκαλία της «ενέργειας» σε παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής (Κακός, 2010) πραγματεύεται 

μεθόδους και τεχνικές διαμόρφωσης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά με αυτισμό 

ώστε να διδαχθούν θέματα Φυσικής. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν οι 

παραδόσεις των μαθημάτων και βασική προϋπόθεση προκειμένου να διεξαχθεί η 

παραπάνω έρευνα, ήταν η προσαρμογή των διδακτικών προγραμμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, σε κατάτμηση των γενικών στόχων του σε ευκολότερα βήματα, 

δομημένες διδασκαλίες, οργανωμένο περιβάλλον, ένας-προς-ένα διδασκαλία και 

εξατομικευμένη, πρόκληση ενδιαφερόντων, σύνδεση με την καθημερινότητα και 

χρήση προτύπου προς μίμηση (σελ. 38-44). Βασικές δηλαδή τεχνικές που 

προτείνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τον αυτισμό. 

Καταδεικνύεται λοιπόν η αναγκαιότητα ειδικού προσχεδιασμού και επιλογής 

κατάλληλων μέσων και μεθόδων, ώστε να καταφέρουμε να διδάξουμε από τις πιο 

απλές μέχρι και τις πιο σύνθετες γνώσεις σε παιδιά κάθε ηλικίας που βρίσκονται στο 

φάσμα του αυτισμού.  Τέλος, ένα από τα βασικά συμπεράσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας ήταν ότι οι μαθητές με αυτισμό δεν έχουν ενεργοποιημένο το γραμμικό 

αιτιακό συλλογισμό, κάτι που έρχεται σε πλήρη ταύτιση με τα λεγόμενα της 

Μαυροπούλου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών ως προς το έλλειμμα των 

παιδιών στον τομέα της αιτιότητας (Μαυροπούλου, 2003). 
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Αξίζει επίσης να αναφερθεί, πως η ίδια η υπεύθυνη ομάδας συγγραφής των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων για τον αυτισμό επισημαίνει ότι «η αποτίμηση της 

εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων παραμένει εξαιρετικά ελλιπής» 

(Παντελιάδου, Αργυρόπουλος, Μαυροπούλου, 2011) όπως το ίδιο χαρακτηρίζεται και 

η εξειδικευμένη προετοιμασία των εκπαιδευτικών που πρόκειται να διδάξουν σε 

παιδιά με ΔΑΦ, αδυνατώντας να επιλέξουν την καταλληλότερη διδακτική τεχνική 

ανάλογα κάθε φορά με την περίπτωση.  

Παράλληλα, το ίδιο καταδεικνύουν και τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Μαυροπούλου και Παντελιάδου (2000), για αναγκαιότητα περαιτέρω εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών στο φάσμα του αυτισμού, ώστε να μπορούν να δουλέψουν και 

αποτελεσματικά μαζί τους. 

Στην ίδια γραμμή κινούνται και έρευνες του εξωτερικού όπου σύμφωνα με 

τους Scheuermann et al. (2003) δείχνουν πως τα προγράμματα σπουδών 

πανεπιστημίων της Αμερικής δεν παρέχουν ειδικευμένη γνώση για τον αυτισμό 

(41%), τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη κατάλληλης κατάρτισης σε αποδεδειγμένα 

αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις και τεχνικές στην εκπαίδευση των παιδιών 

με ΔΑΦ. 

 

Ι.6.     Σημαντικοί όροι 

Οι σημαντικότεροι όροι στην έρευνά μας είναι ο αυτισμός, το φάσμα του 

αυτισμού, οι ελλειμματικές περιοχές και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

 

Ο αυτισμός όπως αναφέρει η Happé (2003) είναι μια διάχυτη ή καθολική 

αναπτυξιακή διαταραχή που κάνει την εμφάνισή της πριν το τρίτο έτος της ηλικίας 

του παιδιού. Η συναισθηματική, γνωσιακή και κοινωνική λειτουργία του παιδιού με 
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αυτισμό είναι περιοχές που παρουσιάζονται να σχετίζονται δυναμικά και να 

προκαλούν σοβαρές δυσκολίες στον τομέα της επικοινωνίας.  

Επομένως εντοπίζονται τρεις βασικές ελλειμματικές περιοχές όπως αυτές 

περιγράφηκαν από τις L. Wing και J. Gould (Γκονέλα, 2008) α) στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, β) στην κοινωνική επικοινωνία και γ) στην κοινωνική φαντασία. 

Αυτές οι τρεις περιοχές αποτελούν και κατά την Μαυροπούλου (ΑΠΣ για τον 

αυτισμό, 2003) τον «πυρήνα των κλινικών χαρακτηριστικών του αυτισμού».  

Καθώς όμως τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να εμφανιστούν σε 

διαφορετικό βαθμό το καθένα σε κάθε παιδί και με τελείως διαφορετικό συνδυασμό 

μεταξύ τους, κάνουμε λόγο για το «φάσμα του αυτισμού» ή «αυτιστικό φάσμα» ή για 

«διαταραχές αυτιστικού φάσματος» (Happé, 2003, Κάκουρος, 2006, Γκονέλα, 2008, 

Μαυροπούλου, 2011). 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως με τη νέα έκδοση τον Μάιο του 2014 του 

νέου διαγνωστικού κριτηρίου DSM-V (5
η
 έκδοση) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 

Εταιρείας (APA) διαπιστώνονται κάποιες αλλαγές στα μέχρι τώρα δεδομένα. Πλέον 

στο νέο εγχειρίδιο μιλούμε για «διαταραχή αυτιστικού φάσματος» και διπλή 

συμπτωματολογία στην κοινωνική επικοινωνία και στις επαναλαμβανόμενες 

στερεοτυπικές συμπεριφορές, περιορίζοντας το τρίπτυχο των ελλειμματικών 

περιοχών σε δύο (DSM- website 2015, Cohn, Smaldone, Kulage, 2014). 

Τέλος, με τον όρο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (curriculum) εννοούμε 

έναν πλήρη οδηγό διδασκαλίας. Σύμφωνα με τους Γερογιάννη και Μπούρα (2007) 

είναι μια προοργάνωση μιας μελλοντικής διδασκαλίας περιέχοντας εκτός από τη 

γενική διδακτέα ύλη, τους σκοπούς της διδασκαλίας και τους ειδικότερους στόχους, 

τη μεθοδολογία, τα προτεινόμενα εποπτικά μέσα και υλικά προκειμένου να 

διευκολυνθεί ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός. Επισημαίνουν δε, ότι ένα επίσημο 
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Αναλυτικό Πρόγραμμα αντανακλά τις κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές αντιλήψεις, 

τις αξίες και τα ιδανικά της κάθε χώρας. Τα προγράμματα αυτά κατά τους Βέικου, 

Βαρέση και Πατούνα (2008) «καταρτίζονται, δοκιμάζονται πειραματικά, 

αξιολογούνται και αναθεωρούνται σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων 

των κοινωνικών αναγκών και της επιστημονικής προόδου». Σύμφωνα με τον 

Σαλβαρά (2013) ο καθορισμός των στόχων ενός ΑΠΣ αποτελεί το «κλειδί» για την 

προσαρμογή της διδασκαλίας καθώς μιλούμε για συνεκπαίδευση παιδιών με και 

χωρίς ειδικές ανάγκες στο ενιαίο σχολείο. Καθώς θεωρείται λοιπόν, δεδομένη η 

σχέση διδακτικών σκοπών και Αναλυτικών Προγραμμάτων κατά τον Ματσαγγούρα 

(2005), αυτό που διχάζει τις απόψεις και αξίζει διερεύνησης είναι η παρέμβαση των 

εκπαιδευτικών και οι επιλογές τους υπέρ ή κατά αυτής της σχέσης. 

 

Ι.7.   Συντομογραφίες 

ΑΠΣ : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

ΓΑΕ : Γενική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ΔΑΔ : Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές  

ΔΑΦ : Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

ΕΑΕ : Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ΠΕ : Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

ΣΜΕΑΕ : Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

ΤΕΕ : Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 

APA : American Psychological Association 

DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια  βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειμένου να 

κατανοηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η εκπόνηση του ΑΠΣ για τον 

αυτισμό και θα ακολουθήσει η σύνδεσή της με την προτεινόμενη έρευνα. 

 

1. Ιστορία του ερευνητικού προβλήματος 

Στις δύο ακόλουθες υποενότητες γίνεται μια ιστορική αναδρομή για την πορεία 

εξέλιξης του όρου «αυτισμός», από τις απαρχές της χρήσης του, έως τα νεότερα 

επιστημονικά δεδομένα. Διασαφηνίζονται οι έννοιες  του «φάσματος του αυτισμού» και 

της λεγόμενης «τριάδας διαταραχών» ως αποτέλεσμα των ελλειμμάτων σε τρεις τομείς 

ανάπτυξης. 

 

1.1. Ο αυτισμός και το «φάσμα του αυτισμού» 

Πρώτος ο Αμερικανός ψυχίατρος  Leo Kanner το 1943 και μετέπειτα ο 

ψυχίατρος Hans Asperger το 1944, περιέγραψαν κάποιες περιπτώσεις παιδιών με 

κοινό στοιχείο τις ελλειμματικές επιδόσεις τους στην κοινωνική και γλωσσική 

ανάπτυξη καθώς και στα περιορισμένα ενδιαφέροντα. Ο Kanner έδωσε την ονομασία 

«αυτιστικές διαταραχές της συναισθηματικής διαταραχής» και «πρώιμο παιδικό 

αυτιστικό σύνδρομο» (Γκονέλα, 2008) δίνοντας μεγάλη βαρύτητα αιτιολογίας στους 

γονείς των παιδιών. Ενώ ο Asperger έκανε λόγο για «κληρονομούμενη διαταραχή 

προσωπικότητας» και «αυτιστική ψυχοπάθεια»  (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2006) 

εξετάζοντας περιπτώσεις παιδιών με πολλά κοινά χαρακτηριστικά με αυτά του 

Kanner, χωρίς όμως γλωσσική και νοητική καθυστέρηση.     

 Πιο συγκεκριμένα ο Kanner δημοσιεύοντας το πρώτο κείμενο με αναφορά 

στον αυτισμό το 1943 καταλήγει στο ότι το βασικό έλλειμμα του υπό μελέτη παιδιού 
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βρίσκονταν στην κοινωνική του συναλλαγή. Χαρακτηρίζονταν από «μοναχικότητα», 

άστοχη συμπεριφορά, απουσία προγραμματισμού και μίμησης (Blacher, Christensen, 

2011). Οι αναφορές των Happé (2003) και Γκονέλα (2008) δείχνουν ότι η αρχική 

περιγραφή του Kanner για τον αυτισμό άρχισε να τροποποιείται όταν παρατηρήθηκαν 

διαφορετικοί βαθμοί του κάθε ελλείμματος ανάλογα με την ηλικία και τη νοητική 

ικανότητα του ατόμου.  

Σύμφωνα με τους Γκονέλα (2008), Κάκουρο και Μανιαδάκη (2006) οι Wing 

L. και Gould J. προσπάθησαν να ταξινομήσουν τα παιδιά αυτά σε τρεις κατηγορίες 

ανάλογα με την ποιότητα και φυσικά το επίπεδο της κοινωνικής τους 

αλληλεπίδρασης. Έτσι τα χώρισαν α) σε παιδιά που δεν προσεγγίζουν αυθόρμητα 

τους άλλους, β)  σε αυτά που είναι θετικά σε μια προσέγγιση τρίτου αλλά και πάλι 

δεν προσεγγίζουν αυθόρμητα και γ) εκείνα που με παράξενο και ασυνήθιστο τρόπο 

επιδιώκουν την κοινωνική επαφή. Στην επιδημιολογική μελέτη τους το 1979 

κατέληξαν στη συνύπαρξη τριών κοινών γνωρισμάτων, την επονομαζόμενη «τριάδα 

διαταραχών» στους τομείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, κοινωνικής επικοινωνίας 

και κοινωνικής φαντασίας.  

Η Wing L. αργότερα εισήγαγε μια νέα έννοια στο συγκεκριμένο πεδίο. Το 

«φάσμα διαταραχών στον αυτισμό» ή αλλιώς «φάσμα του αυτισμού» (Happé, 2003), 

δίνοντας έτσι μια νέα διάσταση στον ορισμό, θέλοντας να αποδώσει τη 

διαφορετικότητα και τις διακυμάνσεις που παρατηρούνται στο κάθε έλλειμμα στο 

κάθε παιδί, συμπεριλαμβανομένου και τα σύνδρομα του Rett και Asperger (ΑΠΣ, 

1003). Πιο αναλυτικά η Γκονέλα (2008) δίνοντας μια εικόνα της συνέχειας του 

αυτιστικού φάσματος αναφέρει πως τα δύο άκρα του  αποτελούν το τυπικό σύνδρομο 

του Kanner και το σύνδρομο Asperger. 
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Καθότι όμως τον Μάιο του 2013 η APA εξέδωσε νέο διαγνωστικό κριτήριο, 

ανατρέπονται τα μέχρι τώρα δεδομένα γύρω από το φάσμα του αυτισμού. Στο  DSM-

V, μιλούμε καθολικά για ΔΑΦ και όχι για ΔΑΔ (όπως στο DSM-IV), δεν γίνεται 

λόγος για άλλη υποκατηγορία ή σύνδρομο, η τριάδα συμπτωμάτων περιορίζεται σε 

δύο και οι περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το επίπεδο υποστήριξης που 

χρειάζονται (Επίπεδο 3: «Ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης» (σοβαρές 

δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την ευελιξία), Επίπεδο 2 : «Ανάγκη 

ενισχυμένης υποστήριξης» (αξιοσημείωτες δυσκολίες),  Επίπεδο 1 : «Ανάγκη 

υποστήριξης» )(official cite-DSM). 

 

 

1.2. Ελλειμματικές περιοχές – «τριάδα διαταραχών» 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα υπάρχουν τρεις βασικές 

«περιοχές» στις οποίες τα παιδιά παρουσιάζουν ιδιαίτερα ελλείμματα όταν 

βρίσκονται  στο αυτιστικό φάσμα. Η Happé (2003) τονίζει ότι για να ταιριάζει η 

συμπεριφορά του παιδιού με τη συμπεριφορά που «βρέθηκε να είναι ειδική και 

καθολική στον αυτισμό» είναι αναγκαίο να παρουσιάζει προβλήματα στην 

κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία και τη δημιουργική φαντασία (σ.57).  

Συγκεκριμένα στην κοινωνική αλληλεπίδραση παρουσιάζεται απόσυρση, 

ακατάλληλη προσέγγιση, απουσία συμμετοχής, δυσκολία μίμησης, βλεμματικής 

επαφής, κοινωνικής κατανόησης και αμοιβαιότητας. Στον τομέα της επικοινωνίας 

εμφανίζεται καθυστέρηση ανάπτυξης ομιλούμενης γλώσσας, στερεότυπη και 

επαναληπτική χρήση της και απουσία αυθόρμητου  παιχνιδιού. Τέλος, ελλείμματα 

δημιουργικής φαντασίας δημιουργούν στερεότυπα και περιορισμένα πρότυπα 
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συμπεριφοράς και ενδιαφέροντα, τελετουργίες, μανιερισμούς και άκαμπτες εμμονές 

(Happé, 2003, Γενά, 2002, ΑΠΣ για παιδιά με αυτισμό, 2003).  

Αυτή η βασική «τριάδα ελλειμμάτων» γνωστή ως «τριάδα της Wing» 

δείχνει και το πλαίσιο έρευνας του αυτισμού, δηλαδή το τι θα πρέπει να 

ερμηνεύσουμε στα παιδιά και να ορίσουμε τι πρέπει να λυθεί και με ποιον τρόπο.  

Όπως προαναφέρθηκε, με το νέο DSM-V οι περιοχές ελλειμμάτων 

συμπτύχτηκαν σε δύο και πιο συγκεκριμένα στην κοινωνική επικοινωνία και τις 

στερεοτυπίες.  

Εκτός όμως αυτών, οι αισθητηριακές αντιδράσεις είναι άλλο ένα 

γνώρισμα της συμπεριφοράς των αυτιστικών παιδιών. Υπερευαισθησία σε ακουστικά 

ερεθίσματα ή εμμονή σε συγκεκριμένα οπτικά είναι χαρακτηριστικά δείγματα. Η 

αντίδραση σε ερεθισμούς της αφής και της γεύσης ποικίλουν από παιδί σε παιδί, αλλά 

η βασική αδυναμία είναι η ταυτόχρονη συγκέντρωση σε δύο διαφορετικά 

αισθητηριακά κανάλια (Μαυροπούλου, 2007) 

 

 

2. Θεωρητική βάση του ερευνητικού προβλήματος 

Οι ακόλουθες τέσσερις υποενότητες αναφέρονται στις θεωρίες οι οποίες 

ερμηνεύουν τα ελλείμματα των παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Πιο 

συγκεκριμένα, στις α) «Θεωρία του νου», β) θεωρία της «Κεντρικής Συνοχής», γ) 

θεωρία των «Επιτελικών  Λειτουργιών» και δ) θεωρία της «Ενσυναίσθησης και 

Συστηματοποίησης». 

 

2.1.  «Η Θεωρία του νου» (Theory of mind) 

 

Η Θεωρία του νου είναι μια ψυχολογική θεωρία που τράβηξε το 

ενδιαφέρον των μελετητών από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 (Happé, 2003). 



21 
 

Σύμφωνα με τις αρχές της θεωρίας αυτής ο άνθρωπος από πολύ μικρή ηλικία 

μαθαίνει να «διαβάζει» τη σκέψη των συνομιλητών του και όχι μόνο. Να σκέφτεται 

δηλαδή, να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις 

προθέσεις των άλλων. Αυτή η λειτουργία όπως επισημαίνει και ο Simon Baron-

Cohen (1997) γίνεται διαρκώς, χωρίς να κάνουμε κάποια προσπάθεια, αυτόματα και 

ασυνείδητα (chapter 1) και μάλιστα από την ηλικία των 18 μηνών, σημειώνει η Frith 

(2001). H ίδια διαπίστωσε πως παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού       

«αποτυγχάνουν να ακολουθήσουν το βλέμμα κάποιου, να προσέξουν ή να δείξουν 

αντικείμενα ενδιαφέροντος και να κατανοήσουν το προσποιητό παιχνίδι». Αυτό 

ερμηνεύει πολλά από τα ελλείμματά τους στην κοινωνικότητα, την επικοινωνία και 

τη φαντασία τους. Δεδομένου αυτού, μπορούμε να  συμπεράνουμε πως ακόμα κι αν  

καταφέρουν να κατακτήσουν ικανοποιητικά επίπεδα γλωσσικής ανάπτυξης, δεν θα 

μπορούν να κατανοήσουν τις ανθρώπινες πεποιθήσεις.  

Οι Baron-Cohen και Swettenham (1997) πιο συγκεκριμένα εξηγούν πως 

αυτή η διαπίστωση προκύπτει από πολλά διαφορετικά πειραματικά παραδείγματα και 

όλα συγκλίνουν στο ότι η πλειοψηφία των παιδιών με ΔΑΦ : α) αδυνατούν να 

διαχωρίσουν το νοητικό-αφηρημένο με το φυσικό, β) παρουσιάζουν φτωχή 

κατανόηση στις νοητικές λειτουργίες του μυαλού, εννοώντας ότι αντιλαμβάνονται ότι 

το μυαλό μας κάνει να κινούμαστε ή να κινούμε αντικείμενα αλλά δεν κατανοούν 

ενέργειες του μυαλού, όπως «σκέφτομαι, εύχομαι, ονειρεύομαι, εξαπατώ κ.ά.» ούτε 

και τις χρησιμοποιούν για ενέργειες των ίδιων,  γ) αδυνατούν να διακρίνουν την 

εμφάνιση από το πώς πραγματικά είναι κάποιος ή κάτι, δ) αποτυγχάνουν σε τεστ που 

βασίζονται στην αρχή ότι «η όραση οδηγεί στη γνώση», ε) δεν κατανοούν το 

προσποιητό παιχνίδι, τις πολύπλοκες συνδέσεις συναισθημάτων, το τι μπορεί να θέλει 

κάποιος χωρίς να το δηλώνει με λέξεις, τις σκόπιμες μη-κυριολεκτικές δηλώσεις 
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(μεταφορά, σαρκασμός, ειρωνεία), στ) αδυνατούν να ξεχωρίσουν το σκόπιμο από το 

τυχαίο.  Όλα αυτά καταδεικνύουν την αδυναμία των παιδιών με ΔΑΦ στη «θεωρία 

του νου» παρουσιάζοντας όπως χαρακτηριστικά το ονομάζουν οι ίδιοι «νοητική 

τύφλωση». 

 

 

2.2.  Θεωρία της «Κεντρικής Συνοχής» (Central Coherence) 

 

Η Happé (2003) εξηγεί πως η θεωρία αυτή σχετίζεται με τον τρόπο 

επεξεργασίας των πληροφοριών και την ενσωμάτωσή τους σε διαφορετικά επίπεδα. Η 

τάση δηλαδή που έχει ο άνθρωπος να δομεί με τέτοιο τρόπο τις προσλαμβάνουσες 

λεπτομέρειες και να σχηματίζει μια γενική εικόνα (σ.216). Αυτή η θεωρία 

ενδεχομένως ερμηνεύει τη μη-ολιστική, αλλά αποσπασματική αντίληψη και τις καλές 

επιδόσεις που έχουν στην προσοχή ιδιαίτερων λεπτομερειών αντικειμένων, κειμένων 

ή εικόνων στο γνωστικό τους προφίλ τα παιδιά με ΔΑΦ (Baron-Cohen, Swettenham, 

1997, Happé, 2003) 

Η συγκεκριμένη θεωρία απέκτησε μεγάλη απήχηση και αναγνώριση 

ακόμα και στην ίδια την κοινότητα των ατόμων με ΔΑΦ και τις οικογένειές τους γιατί 

εκτός των ερευνητικών αποτελεσμάτων που δείχνουν έλλειμμα κεντρικής συνοχής, 

εμπεριέχει και ένα τομέα «ταλέντου» θα λέγαμε υπέρ οξείας αντίληψης. Παράλληλα 

φαίνεται να παρατηρείται μερική δυσλειτουργία αυτής της αντιληπτικής διεργασίας 

και όχι μια καθολική έλλειψή της. Οι Happé και Frith επισημαίνουν πάντως πως 

χρήζει επιπλέον έρευνα κατά πόσο αυτό το έλλειμμα φέρνει επιπτώσεις στην 

κοινωνική κατανόηση των ατόμων με ΔΑΦ (Happé, Frith, 2006). 
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2.3.  Θεωρία Επιτελικών Λειτουργιών (Executive Function) 

 

Οι επιτελικές λειτουργίες είναι ένα μηχανισμός όπου το άτομο μπορεί να 

κατευθύνει τη συμπεριφορά του με στρατηγικό τρόπο, να την τροποποιήσει υπό το 

φως νέων πληροφοριών, να σχεδιάσει πολύπλοκες ενέργειες ώστε να επιλύσει ένα 

πρόβλημα και να παρεμποδίσει άλλες αντιδράσεις που δεν είναι κατάλληλες για το 

στόχο (Baron-Cohen, Swettenham, 1997, Elliott, 2003, Happé, 2003).  

Είναι μια θεωρία που πιθανόν να συνυπάρχει με τη «θεωρία του νου», 

καθώς και οι δύο σχετίζονται με τη λειτουργία του μετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου. 

Επίσης μπορεί να εξηγήσει και τις επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές,  

τις ρουτίνες, την τάση για ομοιομορφία και την έλλειψη αυτοελέγχου των παιδιών 

στο αυτιστικό φάσμα, τις οποίες και δεν ερμηνεύει η «θεωρία του νου» (Cohen, 

Volkmar, 1997, Μαυροπούλου, 2014). Ερευνητές όμως που εξετάζουν τη συσχέτιση 

των επιτελικών λειτουργιών με τις ΔΑΦ, συστήνουν περαιτέρω έλεγχο (Eylen et al., 

2015). 

 

2.4. Θεωρία της «ενσυναίσθησης και συστηματοποίησης» 

(Empathizing and Systemizing Theory) 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία της ενσυναίσθησης το άτομο έχει την ικανότητα 

να αποδίδει τις νοητικές διεργασίες τόσο του ίδιου όσο και των άλλων (όπως και η 

θεωρία του νου) με την επιπλέον ικανότητα της συναισθηματικής αντίδρασης-

απάντησης. H συστηματοποίηση λαμβάνει χώρα όταν κάποιος αναλύει ή 
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κατασκευάζει ένα σύστημα σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες που το διέπουν. Τα 

ανάλογα τεστ των Baron-Cohen S. et al. από το 1985 και μετά καταδεικνύουν την 

αδυναμία αυτής της νοητικής διεργασίας και αντίδρασης σε παιδιά στο φάσμα του 

αυτισμού.  

Οι Goldenfeld, Baron-Cohen και Wheelwright (2005) ερευνώντας τη 

συσχέτιση της ενσυναίσθησης και συστηματοποίησης με το φύλλο και τις ΔΑΦ 

δείχνουν την υπεροχή τους (κυρίως άτομα με σύνδρομο Asperger και αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας) στον τομέα της συστηματοποίησης χωρίς όμως να 

αντισταθμίζει το βασικό τους έλλειμμα στην ενσυναίσθηση. Και πάλι όμως τα 

αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν χαμηλότερες επιδόσεις από αυτές του γενικού 

πληθυσμού. 

Αυτή η πλευρά της θεωρίας ερμηνεύει τις ελλειμματικές περιοχές της 

επικοινωνίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς και της φαντασίας αλλά παράλληλα το 

άλλο της σκέλος, αυτό της συστηματοποίησης, εξηγεί την υπεροχή των αυτιστικών 

παιδιών στις νησίδες δεξιοτήτων, τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και τις 

εμμονές σε συστήματα, μια ομοιότητα με την προηγούμενη θεωρία. Οι μελέτες πάνω 

στις επιδόσεις αυτιστικών παιδιών για τον έλεγχο των λειτουργιών που 

περιγράφονται,  οδήγησαν στη γέννηση κι άλλων ερμηνευτικών θεωριών όπως α) της 

θεωρίας του «Ακραίου Αρσενικού Εγκεφάλου», και β) της θεωρίας «Διαφοράς των 

δύο φύλων» ( Volkmar et al., 2005). 

  

3. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές  

 

Στην ενότητα αυτή  επισημαίνεται η σπουδαιότητα μια έγκαιρης, έγκυρης και 

συστηματικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των ΔΑΦ. Αναφέρονται οι 

γνωστότερες πρακτικές με βάση τον προσανατολισμό τους και αναλύονται οι διδακτικές 
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προσεγγίσεις όπως αυτές προτείνονται στο ΑΠΣ για τον αυτισμό. Πιο συγκεκριμένα, 

διευκρινίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές του ΑΠΣ στους τομείς της Μεθοδολογίας, 

της Διαχείρισης Συμπεριφοράς, των Κοινωνικών Δεξιοτήτων, της Επικοινωνίας και 

του Παιχνιδιού. 

 

3.1.  Γενικές αρχές 

Όταν ένας μαθητής ανήκει στο κοινωνικό σύνολο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας είναι απαραίτητα από τον εκπαιδευτικό : α) μια αξιολόγηση για τη 

μάθηση, δηλαδή τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο μαθητής, τον 

τρόπο που τις απέκτησε και τις χρησιμοποιεί, τις συνθήκες που ευνόησαν τη 

διδασκαλία τους και β) τις κατάλληλες μεθοδολογικές επιλογές που εναρμονίζονται 

με το μαθησιακό του προφίλ. Η αποτελεσματικότητα της ειδικής εκπαίδευσης 

κρίνεται από αυτή την επιλογή των διδακτικών αποφάσεων. Αναγκαία προϋπόθεση 

είναι ο σαφής προσδιορισμός τόσο των αναγκών όσο και των δυνατοτήτων του 

μαθητή.  Αξιολόγηση λοιπόν και παρέμβαση βαδίζουν μαζί και αλληλοεξαρτώνται 

(Αγαλιώτης, 2011). Στον ίδιο άξονα κινούνται και τα λεγόμενα της Γκονέλα (2008) 

πως «Έπειτα από μια έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση ακολουθεί μια συστηματική 

πρώιμη παρέμβαση» η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από την κατάλληλη επιλογή 

διδακτικών παρεμβάσεων, τον διδακτικό σχεδιασμό αλλά και  τη συνεργασία γονέων 

και επαγγελματιών.  

Παράλληλα, τα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης βασίζονται τόσο 

στην επιλογή των κατάλληλων διδακτικών στόχων για το κάθε παιδί, όσο και  στη 

διαμόρφωση του ιδανικού περιβάλλοντος μάθησης, στις ιδανικές διδακτικές 

προσεγγίσεις και στην επιλογή στρατηγικών διδασκαλίας. Για να επιτευχθούν όμως 

τα παραπάνω, απαιτείται σαφής επιλογή κριτηρίων για το σχεδιασμό της 

παρέμβασης, τον προγραμματισμό της και την οργάνωση των δραστηριοτήτων της 
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(Γκονέλα, 2008, κεφ. Γ). Ανάλογα  με τον μαθήτυπο (Σαλβαράς, Σαλβαρά, 2011) του 

κάθε μαθητή, τα ελλείμματα και τις δυνατότητές του κρίνεται και ο τρόπος 

διαφοροποίησης της διδασκαλίας του. 

Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η  βελτίωση των βασικών 

ελλειμμάτων που αναλύθηκαν παραπάνω, με σεβασμό πάντα στις ιδιαιτερότητες του 

κάθε παιδιού μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 

παρεμβάσεις στις ΔΑΦ, είναι απαραίτητο να διέπονται από κατανόηση α) για τον 

τρόπο που τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και τους ανθρώπους 

και β) για τον διαφορετικό τρόπο σκέψης τους, δημιουργώντας μια νοητή «γέφυρα» 

ανάμεσα σε αυτά και την κοινωνία που θα τα ωθήσει να τη διαβούν κατανοώντας τον 

κόσμο γύρω τους (ΑΠΣ για τον αυτισμό, 2003). 

Διδακτικές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν στο σπίτι και στο σχολείο. 

Αυτή τη στιγμή τα παιδιά με ΔΑΦ εκπαιδεύονται σε τάξεις ειδικών δημόσιων 

σχολείων, ειδικών τάξεων γενικών δημόσιων σχολείων ή σε γενικές τάξεις με τη 

στήριξη εξειδικευμένου προσωπικού. Η στήριξη σε οποιαδήποτε μορφή εντάσσεται 

σε σχολικό χώρο πλεονεκτεί ιδιαίτερα, γιατί παρέχει το πλεονέκτημα της συνεχούς 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και των ευκαιριών μάθησης σε πραγματικά 

περιβάλλοντα (Γενά, 2006). 

Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκαν τα ειδικά διαμορφωμένα ΑΠΣ 

για τον αυτισμό το 2003, ώστε οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στη διδακτική 

διαδικασία των παιδιών να συμβουλεύονται και να επιλέγουν  κατάλληλους στόχους, 

μεθόδους, υλικά και μέσα. 

 

 

 



27 
 

3.2.  Προσεγγίσεις και πρακτικές 

Οι Γκονέλα (2008), Quill (2005) και Καλύβα (2005) διαχωρίζουν τις 

προσεγγίσεις που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του αυτισμού ανάλογα με τον 

προσανατολισμό τους σε: 

1. Γνωστικές-Συμπεριφορικές (Εφαρμοσμένη ανάλυση Συμπεριφοράς /ΑΒΑ, 

TEACCH, Learning Experiences: An Alternative Program for Preschoolers and 

Parents / LEAP, BIA, Πρόγραμμα Επιστημών Υγείας του Denver, μέθοδος 

Greenspan, μέθοδος Miller) 

2. Ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Κοινωνικές Ιστορίες/Social Stories, Ο 

κύκλος των φίλων) 

3. Ενίσχυσης του παιχνιδιού (Μη - κατευθυνόμενο παιχνίδι, Εκπαίδευση στην 

πιλοτική αντίδραση, Ενσωματωμένες ομάδες παιχνιδιού) 

4. Αισθησιοκινητικές ( Αισθητηριακή Ολοκλήρωση / Sensory Integration, 

Ακουστική Ολοκλήρωση / Auditory Integration Training, Μουσικοθεραπεία, 

Ακουστική ολοκλήρωση, Οπτικές Θεραπείες, Διευκολυνόμενη Επικοινωνία, 

θεραπεία Καθημερινής Ζωής/το σχολείο Higashi) 

5. Εναλλακτικής Επικοινωνίας (Επικοινωνιακό Σύστημα Ανταλλαγής Εικόνων / 

PECS, MAKATON Εκπαίδευση και υποβοήθηση της επικοινωνίας, Νοηματική 

Γλώσσα) 

6. Αλληλεπιδραστικές (Νηπιακή Εξελικτική Θεραπεία / Infant Development 

Programme, Θεραπεία Ανάπτυξης παιχνιδιού / The playschool Curriculum) 

7. Ψυχοθεραπευτικές (Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Κρατήματος, 

Θεραπεία Επιλογών) 
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8. Βιοχημικές (Φαρμακοθεραπεία, Σεκρετίνη, Δίαιτα χωρίς καζεΐνη και γλουτένιο, 

Θεραπεία κατά του μύκητα Candida, Θεραπεία με βιταμίνες Β6 και C, Θεραπεία 

με Διμελθυγλυκίνη, Έλλειψη σιδήρου) 

 

 

 

3.3.  Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές σύμφωνα με το  

        ΑΠΣ για τον αυτισμό 

Οι μαθητές με ΔΑΦ κατά τη Μαυροπούλου (2003) έχουν ο καθένας 

διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω των διαφορών τους στις γνωστικές 

διεργασίες και τη συμπεριφορά. Μόνο λοιπόν αν κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες 

στη σκέψη, την αντίληψη, τη μνήμη και την προσοχή, θα είμαστε σε θέση να 

σχεδιάσουμε μια επιτυχημένη εκπαιδευτική παρέμβαση. Ενώ λοιπόν οι παραδοσιακές 

μέθοδοι των ΑΠΣ έχουν ως βάση τους την κοινωνική αλληλεπίδραση και την 

επικοινωνία, στην περίπτωσή μας είναι αναγκαίο να επιλεχθούν άλλες τεχνικές και 

μέθοδοι βάσει των ελλειμμάτων σε αυτούς τους τομείς.  

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούν οι διδακτικές προσεγγίσεις και οι 

πρακτικές για αντιμετώπιση των ΔΑΦ όπως αυτές περιγράφονται στο ΑΠΣ για τον 

αυτισμό (Μαυροπούλου, 2003). Πιο συγκεκριμένα, για τη μεθοδολογία, την 

αντιμετώπιση στον τομέα της επικοινωνίας, των κοινωνικών δεξιοτήτων, του 

παιχνιδιού και ως επακόλουθο τον τομέα της συμπεριφοράς. 
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3.3.1. Μεθοδολογία Διδασκαλίας  

Οι γενικοί άξονες μεθοδολογίας περιλαμβάνουν : α) δομημένο 

περιβάλλον, β) σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα, γ) ένας-προς-ένα διδασκαλία, δ) 

πληθώρα τρόπων διδασκαλίας και ε) δραστηριότητες με βάση τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών.  Πιο αναλυτικά: 

Α. Δομημένη Διδασκαλία: Είναι ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση που 

συνδυάζει βασικές θεωρίες μάθησης με τη γνωστική ψυχολογία. Η γνωστική 

ψυχολογία ασχολείται με την αντίληψη και τη μνήμη καθώς από αυτές τις περιοχές 

μεταβαίνουν οι πληροφορίες ώστε να μετασχηματιστούν σε γνώση (Καψάλης, 2003). 

Περιλαμβάνει : 

α) δόμηση του χώρου (διδασκαλίας ένας-προς-ένα, αυτόνομης εργασίας, ελεύθερου ή 

δομημένου παιχνιδιού, ομαδικών δραστηριοτήτων, μετάβασης)  

 

β) Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (συντάσσεται έπειτα από συστηματική 

παρατήρηση και κατανόηση αδυναμιών και των αναδυόμενων δεξιοτήτων και 

προσδιορίζει τους ακριβείς διδακτικούς στόχους για το κάθε παιδί.) 

 

 γ) Work System (Είναι ένα σύστημα οργάνωσης των δραστηριοτήτων του παιδιού 

ώστε να προωθηθεί η αυτονομία του με ακολουθία των βημάτων, προς ολοκλήρωση 

όλων των δραστηριοτήτων του.) 

 

δ) ατομικό σύστημα εργασίας (προωθεί την αυτονομία του παιδιού  για την επιτυχή 

ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας με την επιλογή της κατάλληλης θέσης, μορφής και 

σηματοδότησης του τέλους δραστηριότητας) και 
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ε) γενική δόμηση δραστηριοτήτων με οπτική οργάνωση και οπτικές εργασίες 

 (ΑΠΣ, 2003, Μαυροπούλου, 2006, 2007, 2011,  Μαγαλιού, Τσακπίνη, 2007) . 

 

 

Β. Ψυχοπαιδαγωγικές Μέθοδοι: Εφαρμόζονται για τη διδασκαλία κατά 

βάση ένας-προς-ένα (ο εκπαιδευτικός διδάσκει κατά βάση νέες δεξιότητες και ο 

μαθητής εστιάζει, μιμείται και ανταποκρίνεται)  και την ομαδική διδασκαλία. 

Περιλαμβάνει: 

α) Προτροπές και απόσυρση προτροπών (Prompting – Prompt-fading strategies). 

Χρησιμοποιείται με στόχο τη μείωση των λαθών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

καθώς αυτά μπορούν να επιβραδύνουν τη μάθηση των παιδιών με ΔΑΦ σημειώνει η 

Γενά (2002) και οι MacDuff, Krantz, & McClannahan το επιβεβαιώνουν λέγοντας 

πως η πιο χρήσιμη είναι η σταδιακή απόσυρση των προτροπών η οποία  βοηθά τους 

ανθρώπους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες με τα λιγότερα δυνατά λάθη (2001). Οι 

προτροπές μπορούν να πάρουν τη μορφή λεκτικής καθοδήγησης, με οπτικά 

ερεθίσματα ή χειρονομίες/νύξεις, με μίμηση προτύπου (μέσω άμεσης επίδειξης ή 

video) και με φυσική καθοδήγηση . Η τελευταία μπορεί να είναι άμεση /direct 

physical guidance, πλήρη/ full physical guidance, καθοδήγηση καρπού-αγκώνα-ώμου. 

Η απόσυρσή τους μπορεί να γίνει από το μέγιστο προς το ελάχιστο (γίνεται κυρίως 

στη φυσική καθοδήγηση), από το ελάχιστο προς το μέγιστο, με σταδιακή 

καθοδήγηση και τέλος με χρονική καθυστέρηση (αυτή η μορφή απόσυρσης 

εφαρμόζεται για κάθε προτροπή) (ΑΠΣ, 2003, Γενά, 2002).  

 

β) Σταδιακή Διαμόρφωση συμπεριφοράς (Shaping). Έχει τις βάσεις της στις αρχές 

της συμπεριφορικής μάθησης και ο εκπαιδευτικός παρέχει ενισχυτές όταν το παιδί 
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εκδηλώνει καθένα από τα μικρότερα βήματα που οδηγούν στον επιθυμητό στόχο 

όπως ορίστηκε προσεκτικά από τον διδάσκοντα (ΑΠΣ, 2003, Slavin, 2007). 

 

γ) Ανάλυση Έργου και Αλυσιδωτές Αντιδράσεις ( Task Analysis and Chaining). Η 

διδασκαλία αλυσιδωτών αντιδράσεων είναι μια μαθησιακή διαδικασία  προκειμένου 

το παιδί με ΔΑΦ να μάθει νέες και σύνθετες αντιδράσεις που αποτελούν μια αλυσίδα. 

Η αλυσίδα αυτή καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό μέσω της ανάλυσης έργου. Τη 

κατάτμηση δηλαδή της τελικής επιθυμητής συμπεριφοράς σε μικρότερες ενέργειες 

και έπειτα σε ακόμα μικρότερους χειρισμούς για το παιδί και την καταγραφή τους με 

την ακριβή σειρά με την οποία θέλουμε να εκτελεστούν (Γενά, 2002, Σαλβαράς, 

2013). Αυτό φυσικά προϋποθέτει συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών στόχων 

μέσω της παρατηρήσιμης συμπεριφοράς, των συνθηκών υπό τις οποίες εμφανίζεται 

και τη σαφή επιλογή των κριτηρίων επιτυχίας του μαθητή (Σαλβαράς, 2013).  

Εφαρμόζονται διάφορες παραλλαγές αυτής της διδασκαλίας. Αν διδάξει ο 

εκπαιδευτικός την πρώτη από τις αλυσιδωτές αντιδράσεις, τότε μιλάμε για «Πρόσθια 

διδασκαλία», αν αντίθετα διδάξει πρώτα την τελευταία αντίδραση, τότε κάνουμε λόγο 

για «ανάστροφη διδασκαλία». Μπορεί όμως ο εκπαιδευτικός να διδάξει απευθείας με 

«συνολική παρουσίαση του έργου», δηλαδή ταυτόχρονα όλες τις αντιδράσεις. Τέλος, 

μπορεί να προσαρμοστεί η διδασκαλία (εάν είναι ένας δύσκολος τελικός στόχος) και 

ο μαθητής να συμμετέχει σε όποιο στάδιο και όποτε μπορεί.(ΑΠΣ, 2003, Γενά, 2002). 

 

δ) Κύκλος Συστηματικής Διδασκαλίας (Discrete trial teaching). Όπως ορίστηκε από 

τους  Κoegel, Russo και  Rincover (1997) είναι μια διδακτική μέθοδος που 

εμπερικλείει μέσα της συμπεριφοριστικές γραμμές για την εκμάθηση (Σαλβαράς, 

2011) και αποδείχθηκε αποτελεσματική για τα παιδιά με ΔΑΦ με πολύ ακριβή 
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βήματα και αντιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα : i) επικεντρώνεται η προσοχή του 

μαθητή, ii) δίνεται το ερέθισμα και η οδηγία από τον εκπαιδευτικό, iii) αντιδρά το 

παιδί θετικά ή αρνητικά, iv) απονέμονται επακόλουθα ενισχυτικά για τη θετική 

αντίδραση και διορθωτικά για την αρνητική αντίδραση. Στο τέλος μεσολαβεί ένα 

μικρό χρονικό διάστημα κάποιων δευτερολέπτων πριν ξεκινήσει ένας νέος κύκλος 

διδασκαλίας (ΑΠΣ, 2003, Γενά, 2002, Κoegel, Russo, Rincover, 1997).  

 

 

3.3.2. Διαχείριση Συμπεριφοράς - Παρέμβαση  

Πολλές φορές όμως απαιτείται η αντιμετώπιση ή και η πρόληψη 

προβληματικών συμπεριφορών ως απόρροια των βασικών ελλειμμάτων των παιδιών 

με ΔΑΦ. Με βάση λοιπόν το ΑΠΣ για μαθητές στο αυτιστικό φάσμα (2003) 

ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια : 

 

1
ο
 στάδιο : Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς (Functional Analysis of 

behavior). Γίνεται μια συλλογή πληροφοριών μέσω μιας συνέντευξης με τους γονείς 

ή και άλλα οικεία του πρόσωπα και της άμεσης παρατήρησης στο περιβάλλον του, 

για να κατανοήσουμε σε βάθος την αρνητική συμπεριφορά του. Βασίζεται στη 

πεποίθηση ότι η οποιαδήποτε συμπεριφορά έχει ένα νόημα για το μαθητή (ΑΠΣ, 

2003) και βασικός της στόχος είναι η συγκεκριμενοποίηση των ακριβών 

περιβαλλοντικών συνθηκών που υποκινούν τη συμπεριφορά ή αυτών που 

αλληλεπιδρούν με τις συνέπειές της (Γενά, 2002). Καθόλου τυχαία η Γκονέλα (2008) 

παρομοιάζει τη σύνδεση βαθύτερου νοήματος και θεατής συμπεριφοράς με ένα 

παγόβουνο. Πάνω από το νερό είναι αυτό που βλέπουμε όπως σπρώξιμο, χτύπημα, 

φτύσιμο, ρίψη αντικειμένων κ.ά., και κάτω από το νερό κρύβονται τα βαθύτερα 
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ελλείμματα όπως μια μη κατανοητή κατάσταση, άγνωστα συναισθήματα τόσο του  

ίδιου όσο και των άλλων, ενδεχόμενη ματαίωση λόγω δυσκολιών στην επικοινωνία ή 

ακατάλληλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  

Ο εκπαιδευτικός περιγράφει με ακρίβεια τα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά της 

συμπεριφοράς, ελέγχει τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώνεται, τις συνθήκες πριν 

και μετά την εκδήλωση, τα κίνητρα, εντοπίζει την ύπαρξη εναλλακτικών 

συμπεριφορών του μαθητή ως αντικαταστάτες της μη επιθυμητής, πώς οργανώνονται 

αυτή τη στιγμή τα εκπαιδευτικά του προγράμματα και ο τρόπος διδασκαλίας, 

καταγράφει αγαπημένα αντικείμενα και δραστηριότητες και τέλος προσπαθεί  να 

ερμηνεύσει την επικοινωνιακή λειτουργία της συμπεριφοράς του. 

 

2
ο
 στάδιο : Πρόγραμμα Παρέμβασης. Όλα τα παραπάνω έχουν σαν στόχο το 

σχεδιασμό μιας παρέμβασης που θα μειώνει μια μη κοινωνικά αποδεκτή 

συμπεριφορά ή θα την αντικαθιστά με μια άλλη επιθυμητή εναλλακτική. Ο 

εκπαιδευτικός αρχικά καλείται να μπει στη θέση του παιδιού και να κατανοήσει μέσα 

από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του «γιατί κάνει ό,τι κάνει». Στη συνέχεια 

οργανώνει ένα σωστά δομημένο μαθησιακό περιβάλλον (σύμφωνα με τα όσα 

προαναφέρθηκαν στον τομέα της μεθοδολογίας) και εφαρμόζει στρατηγικές θετικής 

παρέμβασης. Οι στρατηγικές αυτές στοχεύουν στη διδασκαλία και υιοθέτηση νέων 

λειτουργικών και κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών, σε αντίθεση με 

παραδοσιακές στρατηγικές που επιδιώκουν τη μείωση των ήδη υπαρχόντων 

αρνητικών συμπεριφορών (ΑΠΣ, 2003). Στην καταλληλότητα επιλογής αυτής της 

στρατηγικής συνηγορούν και οι Carr και Durand ισχυριζόμενοι πως αν θεωρήσουμε 

τα προβλήματα συμπεριφοράς ως μια αδυναμία λεκτικής επικοινωνίας ή κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, τότε ενισχύοντας την επικοινωνία και την κοινωνικότητα με νέες 
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δεξιότητες, θα αποδυναμωθούν αυτόματα τα προβλήματα (1985). Έτσι λοιπόν όταν 

μετά από μια λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς ακολουθήσει μια στρατηγική 

θετικής παρέμβασης, τότε αποφεύγουμε τον τιμωρητικό χαρακτήρα από τη μια και 

από την άλλη επιτυγχάνουμε μακροχρόνια αποτελέσματα (Γενά, 2002, ΑΠΣ, 2003). 

 

 

3.3.3. ΑΠΣ Κοινωνικών Δεξιοτήτων 

Για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων προτείνονται τα παρακάτω 

βήματα :  

1
ο
 βήμα: Μια πρώτη αξιολόγηση των υπαρχόντων δεξιοτήτων του παιδιού με 

α) συνέντευξη (γονέων και οικείων προσώπων), β) παρατήρηση (κατά τη διάρκεια 

καθημερινών αυθόρμητων καταστάσεων ή δομημένων προσχεδιασμένων) και γ) με 

άμεση  δοκιμασία. Η τελευταία μπορεί να γίνει είτε με δομημένες από τον 

εκπαιδευτικό κοινωνικές ευκαιρίες ή με ανάλυση βιντεοσκοπημένης 

αλληλεπίδρασης. 

2
ο
 βήμα : Καθορίζονται με ακρίβεια οι διδακτικοί στόχοι για το παιδί έτσι 

ώστε να είναι λειτουργικοί και να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά του.  

3
ο
 βήμα :  Επιλέγονται αντισταθμιστικές διδακτικές στρατηγικές όπως α) ένα 

δομημένο πλαίσιο κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μέσω της οργάνωσης του χώρου και 

των δραστηριοτήτων του οπτικά, β) η διδασκαλία κατά περίσταση (incidental 

teaching) κατά την οποία η διδασκαλία ξεκινά με πρωτοβουλία του παιδιού, ενώ ο  

εκπαιδευτικός την αξιοποιεί ως αφορμή για να διδάξει μια νέα δεξιότητα (Γενά, 

2002) και γ) ο διδάσκων προσαρμόζει το φυσικό περιβάλλον (engineering the 

environment), έτσι ώστε αφενός να εξυπηρετεί στη διδασκαλία νέας δεξιότητας και 

αφετέρου στη γενίκευσή της σε διάφορα περιβάλλοντα. 
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3.3.4. ΑΠΣ  Δεξιοτήτων Επικοινωνίας 

Για τη διδασκαλία δεξιοτήτων επικοινωνίας προτείνονται μέθοδοι και 

στρατηγικές που στόχο έχουν τη βελτίωση της χρήσης της σε καθημερινές 

καταστάσεις από το παιδί αυθόρμητα. Καθώς όμως στα παιδιά με ΔΑΦ παρατηρείται 

μεγάλη ανομοιογένεια δυσκολιών, κρίνεται ευνοϊκό να διδαχθούν εναλλακτικοί 

τρόποι επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται τα παρακάτω βήματα: 

1
ο
 βήμα : Μια επίσημη αξιολόγηση του παιδιού για το γνωστικό του επίπεδο, 

τις κινητικές δεξιότητες, τη μνήμη και τα κίνητρα που το ωθούν να επικοινωνήσει. 

2
ο
 βήμα :  Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού με συνέντευξη, γονέων ή κι άλλων 

οικείων προσώπων, παρατήρηση και άμεση δοκιμασία. Η παρατήρηση μπορεί να 

γίνει σε καθημερινές αυθόρμητες καταστάσεις ή δομημένες. Η δόμηση αυτή θα 

πρέπει να διαφοροποιείται ως προς τις μέρες, τα κίνητρα, τις συνθήκες και τις 

δραστηριότητες που την απαρτίζουν. Η άμεση δοκιμασία γίνεται α) με δομημένες 

κοινωνικές ευκαιρίες, β) με τεχνάσματα επικοινωνίας (communication temptations) 

δηλαδή προσχεδιασμένες φυσικές δραστηριότητες που βοηθούν στην έναρξη 

επικοινωνίας και γ) με ανάλυση βιντεοσκοπημένης αλληλεπίδρασης. 

3
ο
 βήμα : Καθορίζονται με ακρίβεια οι διδακτικοί στόχοι ώστε να είναι 

ρεαλιστικοί και να βασίζονται σε υπάρχουσες επικοινωνιακές δεξιότητες.  

4
ο
 βήμα :  Επιλέγονται αντισταθμιστικές διδακτικές στρατηγικές όπως : α) η Άμεση 

Διδασκαλία (Direct Instruction), δηλαδή ένας-προς-ένα, προκειμένου να διδαχθούν νέες 

δεξιότητες με μίμηση προτύπου και φυσική ή οπτική καθοδήγηση (βλ. Μεθοδολογία),  β) η 

διδασκαλία κατά περίσταση (incidental teaching) και  γ) η προσαρμογή του φυσικού 

περιβάλλοντος (engineering the environment). 
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3.3.5. ΑΠΣ  Δεξιοτήτων Παιχνιδιού 

Βασικό έλλειμμα των παιδιών με ΔΑΦ ως προς τις δεξιότητες παιχνιδιού 

είναι το κίνητρο, ενώ παράλληλα παρατηρείται ιδιαίτερη δυσκολία στο συμβολικό 

παιχνίδι (Γκονέλα, 2008). Για τους παραπάνω λόγους προτείνονται τα εξής επίπεδα 

διδασκαλίας των δεξιοτήτων παιχνιδιού : α) μοναχικό παιχνίδι (το κάθε παιδί παίζει 

μόνο του), β) παράλληλο παιχνίδι (το παιδί παίζει μόνο του αλλά κοντά σε ένα άλλο 

με ίδια παιχνίδια), γ) συντροφικό (τα παιδιά μοιράζονται τα παιχνίδια) και δ) 

συνεργατικό (τα παιδιά παίζουν το ίδιο παιχνίδι, έχει το καθένα το ρόλο του και  

αλληλεπιδρούν με κοινό στόχο).  

Επίσης το παιχνίδι μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό προκειμένου 

να διδάξει στρατηγικές επίλυσης καθημερινών προβλημάτων. Προτείνονται λοιπόν οι 

εξής :  α) Τέχνασμα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage) όπου ο εκπαιδευτικός 

εμποδίζει σκόπιμα μια ενέργεια του μαθητή, β) Εσκεμμένο λάθος (error) από τον 

εκπαιδευτικό , γ) Παράλειψη (omission) της κατάλληλης επιλογής και  δ) Επιλογή 

(choice) ώστε ο μαθητής μόνος του να επιλέγει τον τρόπο λύσης ενός προβλήματος. 

Οι ενότητες διδασκαλίας είναι το λειτουργικό παιχνίδι, το κατασκευαστικό 

παιχνίδι, το συμβολικό και τέλος το παιχνίδι με κανόνες. 

Οι βασικές παρεμβατικές επιλογές των εκπαιδευτικών ως προς τις δεξιότητες 

του παιχνιδιού, βασίζονται σε καθαρά συμπεριφοριστικές – αναλυτικές προσεγγίσεις. 

Τα αυστηρά δομημένα προγράμματα έδειξαν σταδιακά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 

περιορίζουν την αυθόρμητη εκδήλωση συμπεριφοράς των παιδιών ή και 

δυσκολεύουν τη γενίκευσή τους στο άμεσο περιβάλλον των παιδιών. Έτσι οι 

ερευνητές στράφηκαν σε δεξιότητες που σχετίζονται με την κοινωνική 

συναναστροφή και την επικοινωνία αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον υπό το οποίο 

εκτυλίσσονται.  Επίκεντρο της παρέμβασης γίνεται το παιδί και την κατευθύνει με τις 
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αυθόρμητες επιλογές του. Ο εκπαιδευτικός πλέον δεν αποφασίζει μόνος αλλά 

αξιολογεί την αφορμή που δίνει το παιδί και αναλόγως διδάσκει μια νέα δεξιότητα 

(κατ’ ευκαιρία διδασκαλία). Επίσης ο εκπαιδευτικός επιλέγει να διδάξει «καίριες» 

δεξιότητες, δηλαδή συμπεριφορές που έχουν ευρύ φάσμα λειτουργικότητας, ως ένα 

σύνολο και όχι την καθεμιά ξεχωριστά. Αυτή η επιλογή δίνει μια βοήθεια 

πολύπλευρη στο παιδί ενισχύοντας τα κίνητρά του, την αυθόρμητη αντίδραση σε 

διάφορα ερεθίσματα, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του, την αυτονομία και την 

αυτοδιαχείρισή του. Βασικές δηλαδή δεξιότητες που λειτουργούν σίγουρα 

αντισταθμιστικά στις δυσκολίες των ελλειμματικών περιοχών του αυτιστικού 

φάσματος (Γενά, Γαλάνης, ΔΥ). 

 

  

 

4. Προσαρμογές προγραμμάτων διδακτικής παρέμβασης 

Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στις απαραίτητες ενέργειες των 

εκπαιδευτικών, προκειμένου να διαφοροποιήσουν και να προσαρμόσουν τη διδακτική 

τους παρέμβαση απέναντί στα παιδιά με διαγνωσμένες ΔΑΦ.  

 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο «εκπαιδευτικός κόσμος» διακατέχεται από έντονο 

ενδιαφέρον, ερευνητικό και πρακτικό, για τη «συνεκπαίδευση». Οι προϋποθέσεις που 

θα πρέπει να πληρούνται ώστε να είμαστε σε θέση να ονομάζουμε τη διδασκαλία μας 

συμπεριληπτική  είναι πολλές. Οι βασικότερες αυτών  είναι το κοινό αναλυτικό 

πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των παιδιών, η ολόπλευρη κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών, ώστε να αντιμετωπίζουν όλες τις προκλήσεις με επιτυχία, η 

απόλυτη συνεργασία των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων πριν, κατά τη διάρκεια, και 

μετά την εκπαιδευτική διαδικασία και φυσικά ένας διαρκής σχεδιασμός  και 
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οργανωμένος  προγραμματισμός, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι όλων και να 

επαναξιολογούνται (Στασινός, 2013). 

Έτσι οι εκπαιδευτικοί καλούνται έχοντας ως κατευθυντήριες γραμμές τις 

βασικές ερμηνευτικές και παρεμβατικές προτάσεις των Α.Π. για τον αυτισμό, να 

παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Για να 

επιτύχουν μια διορθωτική διδακτική παρέμβαση, απαραίτητη ενέργεια θεωρείται η 

ανάλυση έργου, η συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών στόχων, η προσαρμογή των 

γενικών αναλυτικών προγραμμάτων, του διδακτικού υλικού, των στρατηγικών 

διδασκαλίας, των σχεδίων διδασκαλίας και της διαχείρισης της σχολικής τάξης, με 

βάση τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντά τους και τον μαθήτυπο. Με την 

ανάλυση έργου ο εκπαιδευτικός αναλύει τα γεγονότα/πληροφορίες, δηλαδή τι θα λέει 

ο ίδιος και θα επαναλαμβάνουν οι μαθητές, τις διάφορες έννοιες που θα 

πραγματευθούν, τις δεξιότητες με τις οποίες εξασκούνται οι μαθητές με φθίνουσα 

υποστήριξη και τις στρατηγικές μάθησης, δίνοντας πρότυπα ενεργημάτων στα παιδιά. 

Το έργο αυτό θα αναλυθεί σε δραστηριότητες, ενέργειες και χειρισμούς, τα μικρότερα 

απαιτούμενα βήματα από το παιδί,  και θα συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων 

διαφοροποίησης της όλης διδακτικής διαδικασίας. Προσαρμόζοντας τους 

μαθησιακούς στόχους, απλοποιεί τη διδακτέα ύλη, προσδιορίζει επακριβώς τη 

δραστηριότητα που καλείται να κάνει ο μαθητής, τις μεθοδολογικές συνθήκες υπό τις 

οποίες θα υλοποιηθεί η δραστηριότητα και το κριτήριο απόδοσης – επιτυχίας της. 

Έτσι διευκολύνεται η αξιολόγηση του δασκάλου σχετικά με το αν ο μαθητής μπορεί 

να περάσει στον επόμενο στόχο ή αν θα επαναπροσδιορίσει τον προηγούμενο 

(Σαλβαράς, Σαλβαρά, 2007, Σαλβαράς, 2011, 2013, Ημέλλου, ΔΥ). Βέβαια η επιλογή 

και προσαρμογή των στόχων καλό είναι να μην γίνει μια σύνθετη και μακροχρόνια 
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διαδικασία εκτέλεσης από το παιδί, καθώς αυτό θα το απογοητεύσει και θα το 

απομακρύνει από την προσπάθεια (Γενά, 2002).  

Παράλληλα, για να δομηθεί αυτή η νέα γνώση και να εξυπηρετηθεί η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας χρειάζεται να τηρηθεί η μαθησιακή ιεραρχία με την 

κατανόηση, την εκμάθηση, τη διατήρηση, τη διάκριση, τη γενίκευση και την 

προσαρμογή, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα επίπεδα. Αυτός είναι και ο ένας από τους 

τρόπους προσαρμοστικής διδασκαλίας που δημιουργεί διαφορετικά επίπεδα 

δυσκολίας και δίνει τη δυνατότητα επιλογής του τύπου ασκήσεων μέσα από μια 

ποικιλομορφία που παρέχει ο εκπαιδευτικός. Η μέθοδος υλοποίησης μιας τέτοιας 

διδακτικής παρέμβασης σχεδιάζεται με την «οργανωτική στρατηγική καταμάθησης», 

μοιράζοντας το χρόνο κατά 2/3 στην «κανονική» διδασκαλία και κατά 1/3 στην 

«προσαρμοστική». Έτσι οι μαθητές δέχονται μια πρόσθετη ενίσχυση σχεδιασμένη σε 

μικρά βήματα, με φθίνουσα καθοδήγηση της γνωστικής μαθητείας (Σαλβαράς, 

Σαλβαρά, 2007, Σαλβαράς, 2011, 2013).  

Ως προς την προσαρμογή των Α.Π. δεν επιδιώκεται πλέον η απλή μείωση 

της διδακτέας ύλης, αλλά στόχοι της είναι η εκμάθηση στρατηγικών μελέτης και ο 

τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών που μελετούν οι μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί 

παρεμβαίνουν στον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου των Α.Π. με διαφορετικές 

κωδικοποιήσεις (αισθητηριακή, «τοπογραφική», σχηματική, συμβολική, λεκτική ή 

μεταγνωστική), στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το περιεχόμενο (ταξινόμηση), 

στη γλωσσική διατύπωσή του (τυπικότητα) και στην οριοθέτηση ανάμεσα στους 

κλάδους των μαθημάτων (περιχαράκωση). Επομένως, μιλούμε για τεχνικές 

συμπεριφοριστικού και κοινωνικο-γνωστικού μοντέλου διδασκαλίας που περιέχουν 

παράλληλα την απλοποίηση του περιεχομένου των γενικών Α.Π. με την 
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κατανεμημένη μάθηση και εκμάθηση στρατηγικών μελέτης/μάθησης που οδηγούν 

στη γενίκευση των αφομοιωμένων πληροφοριών  (Σαλβαράς, 2013). 

Οι στρατηγικές διδασκαλίας είναι άλλο ένα κομμάτι που ο εκπαιδευτικός 

καλείται να προσαρμόσει με βάση τις ανάγκες όλων των μαθητών του. Να οργανώσει 

τη διδασκαλία του στη λειτουργική της διάσταση. Οι στρατηγικές χωρίζονται σε 

ανοδικές και καθοδικές ανάλογα με το αν κινούνται επαγωγικά ή απαγωγικά. Οι 

ανοδικές κινούνται από τα μέρη προς το σύνολο (επαγωγή) και είναι : η βαθμιαία 

προσέγγιση, η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, η επεξεργασία τρόπων μάθησης, η 

επεξεργασία πληροφοριών,  η παρατήρηση και έκφραση και τέλος η συγγραφική και 

μετασυγγραφική διαδικασία. Σε αυτές τις προσεγγίσεις ο εκπαιδευτικός συμμετέχει 

σε μεγάλο βαθμό και η εκπαιδευτική διαδικασία «τεμαχίζεται» σε βήματα που 

αποτελούν μια συνέχεια προπαρασκευαστική ώστε να φτάσει ο μαθητής στην τελική 

«έννοια». Ο εκπαιδευτικός ενισχύει και ανατροφοδοτεί κάθε βήμα προκειμένου οι 

μαθητές να τελειοποιούν ένα-ένα τα βήματα πριν προχωρήσουν. Συμπερασματικά, οι 

ανοδικές στρατηγικές διδασκαλίας προωθούν σε μικρό βαθμό την κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά βελτιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

γνωστική τους ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι καθοδικές στρατηγικές 

διδασκαλίας που κινούνται από το σύνολο προς τα μέρη (απαγωγή) και είναι : η 

γνωστική μαθητεία, η διερεύνηση, η επεξήγηση, η προκαταβολική οργάνωση, η 

παραγωγή, η ομαδική εργασία, το σχέδιο εργασίας και ο αυτοσχεδιασμός. Εδώ ο 

εκπαιδευτικός συμμετέχει λιγότερο και προωθεί τη συμμετοχή και την αυτονομία των 

μαθητών. Η διαδικασία μάθησης είναι ανακυκλωτική και η ανατροφοδότηση έρχεται 

αργότερα, μετά τον έλεγχο από μια σειρά ασκήσεων. Για τους λόγους αυτούς, η 

μάθηση μεταβιβάζεται και διατηρείται καλύτερα, προωθώντας τη γενίκευση της 

γνώσης. Κατά τον Σαλβαρά (2013), οι έρευνες σε τάξεις όπου εκπαιδεύονται και 
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παιδιά με δυσκολίες μάθησης δείχνουν ότι με τις ανοδικές στρατηγικές τα παιδιά 

επιτυγχάνουν κατά τη διαδικασία της μάθησης, αλλά υστερούν στη μετέπειτα 

διατήρησή της. Αντίθετα, με τις καθοδικές προσεγγίσεις τα παιδιά έδειξαν να 

παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα επιτυχίας στη διαδικασία μάθησης, αλλά πολύ 

μεγαλύτερα στη διατήρηση των γνώσεων που απέκτησαν (Σαλβαράς, 2013, 

Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). 

Το επόμενο σημείο που οι εκπαιδευτικοί χρήζει να εστιάσουν είναι η 

προσαρμογή των σχεδίων διδασκαλίας, δηλαδή το πώς θα διαμορφωθεί το πλάνο της 

διδασκαλίας τους με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, τους στόχους 

που έχουν θέσει, τον τρόπο που θα αξιολογήσουν τις ικανότητες/δεξιότητες και το 

ποιες στρατηγικές θα επιλέξουν  να διεξάγουν. Στόχος είναι  η ποικιλομορφία 

στρατηγικών διδασκαλίας που εξασφαλίζει την εξομάλυνση των διαφορών μεταξύ 

των μαθητών,  εμπλουτίζει το περιβάλλον μάθησης και  καθοδηγεί με φθίνων τρόπο 

τους μαθητές, ώστε να ενισχύεται με τη σειρά του ο αυτοπροσδιορισμός και ο 

αυτοέλεγχός τους (Σαλβαράς, 2013).  

Όλη αυτή η εκπαιδευτική διαφοροποίηση-προσαρμογή των διδακτικών 

ενεργειών και αποφάσεων των εκπαιδευτικών εκτείνεται σε ένα συνεχές, κατά τον 

Παπαδόπουλο, που κινείται βάσει των εκπαιδευτικών αδυναμιών του κάθε μαθητή. 

Έτσι, μπορεί να μιλούμε α) για «ελάχιστη διαφοροποίηση» όταν διαφοροποιείται η 

προσέγγιση, β) για «μέτρια διαφοροποίηση» όταν προσαρμόζονται επιπλέον το υλικό 

και οι δραστηριότητες και γ) για «σημαντική διαφοροποίηση» με προσαρμογή των 

στόχων (2008).  

Τέλος, η προσαρμογή διαχείρισης της σχολικής τάξης είναι ένας από τους 

πιο δύσκολους τομείς για τον εκπαιδευτικό αλλά και αναγκαίος. Αυτό, γιατί μέσα από 

τα μοντέλα και τις τεχνικές που θα λάβουν χώρα θα επιτύχει την μεγιστοποίηση του 
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διδακτικού του χρόνου, θα δώσει δικαίωμα συμμετοχής και απόφασης σε όλους τους 

μαθητές,  θα προλάβει και θα παρέμβει σε θέματα συμπεριφοράς και θα δώσει τη 

δυνατότητα ο κάθε μαθητής να χειρίζεται τον εαυτό του. Η διαχείριση της τάξης 

συνδέεται άμεσα με τη διδασκαλία, γιατί βοηθά στην επίτευξή της. Και η διδασκαλία 

όμως με τη σειρά της προωθεί την ευκολότερη διαχείριση της τάξης. Δημιουργείται 

δηλαδή, ένας αέναος κύκλος αλληλοσύνδεσης και εξάρτησης μεταξύ τους 

(Σαλβαράς, 2013). 

 

5.  Επιλογές εκπαιδευτικών  βάσει  θεωριών  μάθησης 

Η πέμπτη ενότητα αναφέρεται στις θεωρίες μάθησης τις οποίες ενστερνίζονται 

και ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να διαμορφώσουν την προσωπική τους 

διδακτική  κατεύθυνση. 

 

Βασικό μέλημα του εκπαιδευτικού είναι όχι απλά να κάνει τους μαθητές του 

να μάθουν, γιατί αυτό ούτως ή άλλως κάθε στιγμή εγρήγορσης συμβαίνει, αλλά να 

τους κάνει να μάθουν έννοιες, πληροφορίες και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν 

αργότερα στην ενήλικη ζωή τους. Βασικός λοιπόν παράγοντας επιλογής διδακτικών 

αποφάσεων είναι η συνειδητοποίηση από τον εκπαιδευτικό  του τρόπου μάθησης των 

μαθητών του, ώστε να διατηρηθούν.  

Όπως έχει προαναφερθεί, κάθε παιδί παρουσιάζει διαφορετική μαθησιακή 

ετοιμότητα, διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετικό μαθήτυπο. Με βάση αυτές τις 

παραδοχές ξεκινά η διαφοροποίηση και προσαρμογή της διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών. Έχουν διαμορφωθεί λοιπόν θεωρίες μάθησης με κριτήρια τη 

συμμετοχή του μαθητή και του εκπαιδευτικού στη διαδικασία και τη λήψη 

αποφάσεων και τη μορφή δράσης των μαθητών (παθητική, αλληλεπιδραστική, 

ενεργητική). Από τη μια πλευρά βρίσκονται οι συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης 
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με μεγαλύτερη τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού και από την άλλη οι γνωστικές 

θεωρίες με μεγαλύτερη τη συμμετοχή των μαθητών. 

Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες δέχονται συγκεκριμένα πορίσματα που 

σχετίζονται με τη σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Πιο συγκεκριμένα με βάση τους 

Thorndike και Skinner οποιαδήποτε ενέργεια ακολουθείται από ένα θετικό 

αποτέλεσμα είναι πιο πιθανό να επαναληφθεί σε παρόμοιες καταστάσεις, ενώ αν 

ακολουθείται από αρνητικό αποτέλεσμα είναι πιθανό να μην επαναληφθεί. Έτσι, η 

συμπεριφορά διαφοροποιείται ανάλογα με τα επακόλουθά της και τους θετικούς ή 

αρνητικούς ενισχυτές, κάνοντας λόγο για  συντελεστική εξαρτημένη μάθηση. 

Προκειμένου να προκληθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα από τους μαθητές  γίνεται 

ανάλυση έργου, συγκεκριμενοποίηση στόχων, βαθμιαία προσέγγιση με την τεχνική 

των μικρών βημάτων και ακολουθείται η μαθησιακή ιεραρχία.  

Μια επόμενη και εξελιγμένη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης είναι η 

«κοινωνική μάθηση» του Bandura, αποτελώντας μια γεφύρωση μεταξύ καθαρά 

συμπεριφοριστικών και γνωστικών αξιών. Σύμφωνα με αυτή, οι μαθητές δεν 

μαθαίνουν μόνο μέσα από τις δικές τους πράξεις αλλά και από την παρατήρηση και 

μίμηση ενεργειών τρίτων προσώπων. Τέτοιου είδους παρατηρήσεις δίνουν στα παιδιά 

πρότυπα τα οποία τους διδάσκουν στρατηγικές,  για να τις χρησιμοποιήσουν και σε 

άλλα πλαίσια. Σε αυτή την κατηγορία, της κοινωνικής μάθησης, συγκαταλέγεται και 

η «αυτορυθμιζόμενη μάθηση», με βάση την οποία η επιβράβευση ή η τιμωρία μιας 

συμπεριφοράς γίνεται από το ίδιο το άτομο. Είναι μια μορφή αυτοδιδασκαλίας που 

εμπεριέχει τον αυτό-αναλογισμό, την αυτό-αξιολόγηση και φυσικά  μεταγνωστικές 

δεξιότητες. Οι στρατηγικές αυτορυθμιζόμενης μάθησης που ελέγχουν τη 

συμπεριφορά ενός ατόμου αποκαλούνται και ως «γνωστική τροποποίηση 
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συμπεριφοράς» και οι μέθοδοί της βασίζονται τόσο σε συμπεριφοριστικές όσο και σε 

γνωστικές θεωρίες μάθησης.  

Στον αντίποδα έχουμε τις γνωστικές θεωρίες που εστιάζουν στο ρόλο που 

παίζει ο ανθρώπινος νους. Οι γνωστικοί ψυχολόγοι θεωρούν δεδομένες τις νοητικές 

διεργασίες, μπορούν να μετρηθούν και να μελετηθούν και τα άτομα συμμετέχουν στις 

γνωστικές τους πράξεις. Οι παλαιότερες μάλιστα γνωστικές απόψεις εστίαζαν στην 

απόκτηση της γνώσης, όμως οι πιο πρόσφατες τονίζουν τον τρόπο οικοδόμησής της.  

Η «γνωστική μαθητεία» είναι μια γνωστική θεωρία βασισμένη σε βασικές 

θέσεις του Vygotsky σχετικά με τη σχέση μεταξύ μάθησης, ζώνης επικείμενης 

ανάπτυξης και φθίνουσας υποστήριξης (σκαλωσιάς). Με τη γνωστική μαθητεία ο 

εκπαιδευτικός μαζί με το μαθητή συντάσσουν το μαθητικό συμβόλαιο για το έργο, τη 

διαδικασία και το ρόλο του καθένα τους, προτυποποιεί το ενέργημα και καθοδηγεί το 

μαθητή στη μίμησή του, ο μαθητής εξασκείται και αυτοελέγχεται, διερευνά νέους 

τρόπους εφαρμογής και τέλος αξιολογεί.  

Στη συνέχεια έχουμε την «επεξεργαστική μάθηση», τη διαδικασία δηλαδή 

μετατροπής των απλών πληροφοριών σε γνώσεις. Αυτό συντελείται μέσω μιας σειράς 

βημάτων που ξεκινά α) με την ενεργοποίηση της προσοχής και της αντίληψης του 

μαθητή, μέσω προκαταβολικού οργανωτή ή διερευνητικού ερωτήματος, β) με την 

καταγραφή των νέων πληροφοριών, μέσω οπτικής ακουστικής ή πραξιακής 

κωδικοποίησης, γ) με την προσωρινή διατήρηση των πληροφοριών στη βραχύχρονη 

μνήμη με λεκτική, ακουστική ή τοπογραφική κωδικοποίηση, δ) με τη σύνδεση των 

γνώσεων σχηματίζοντας έννοιες, γνωστικές δομές, στρατηγικές μάθησης και 

συλλογισμούς, και τελειώνει ε) με την ανάσυρση αυτών των γνώσεων οποτεδήποτε 

χρειαστεί.   
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Ακολουθεί η «ανακαλυπτική μάθηση» βάσει της οποίας «ξυπνούν» οι 

γνώσεις που βρίσκονται ήδη στον ανθρώπινο νου μέσα από έναν προβληματισμό 

προς επίλυση. Προσδιορίζεται επακριβώς το πρόβλημα, διατυπώνονται υποθέσεις, 

εικασίες, προβλέψεις ή διαισθήσεις, ελέγχονται μέσα από πηγές μάθησης και 

αναλόγως επαληθεύονται, αναιρούνται ή διαφοροποιούνται.  

Τέλος, έχουμε τη «μετασχηματίζουσα μάθηση»  όπου από την κατώτερη 

δομή γνώσης ο μαθητής περνά μέσω αναδομήσεων και μετασχηματισμών στην 

ανώτερη δομή γνώσης. Η κίνηση της σκέψης των μαθητών δημιουργεί το επιχείρημα, 

το αντι-επιχείρημα, μαθαίνει αντίστροφα, συνδιαλλάσσει αντιτιθέμενες απόψεις, 

εντοπίζει τις ομοιότητες των καταστάσεων, προβλέπει και φθάνει στη γνωστική 

υπέρβαση. 

Συμπεριφοριστικές, κοινωνικές και γνωστικές θεωρίες μάθησης βρίσκονται 

στη διάθεση κάθε εκπαιδευτικού προκειμένου να συντονιστεί με τις βασικές τους 

θέσεις και να σχεδιάσει ανάλογα τις διδακτικές του πρακτικές. Συμπερασματικά 

πάντως θα λέγαμε πως οι καθαρά συμπεριφοριστικές θεωρίες μελετούν συμπεριφορές 

που μπορούν να μετρηθούν και είναι πραγματικά χρήσιμες στην ερμηνεία των 

συμπεριφορών και την αλλαγή τους. Υπάρχουν όμως, διαδικασίες μάθησης όχι και 

τόσο εμφανείς που δεν παρατηρούνται εύκολα και με αυτές σχετίζονται οι γνωστικές 

θεωρίες μάθησης.  

Τα δύο αυτά «ρεύματα» έρχονται διαρκώς σε διαμάχη, ωστόσο όπως 

επισημαίνει και ο Slavin (2007), χρήζει πιο πολύ αντιμετώπιση αλληλοσυμπλήρωσης 

παρά ανταγωνιστικότητας. Η χρυσή τομή με την υιοθέτηση πολλαπλών θεωριών 

μάθησης ίσως είναι και η πιο αποτελεσματική, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά 

ελλείμματα με καταλληλότερο τρόπο κάθε φορά (Slavin, 2007, Woolfolk, 2007, 

Σαλβαράς, 2013). 
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6.   Αιτιολόγηση της  προτεινόμενης έρευνας 

Η έκτη και τελευταία ενότητα του δευτέρου  κεφαλαίου τεκμηριώνει τους 

λόγους για τους οποίους προτείνεται η συγκεκριμένη έρευνα και αναδεικνύει την 

πρωτοτυπία και τη χρησιμότητά της. 

 

Έπειτα από μια έγκαιρη και έγκυρη επίσημη διάγνωση των παιδιών, τα 

«ινία» περνούν στους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευσή τους. Είναι 

υπεύθυνοι για την εκτίμηση της επίσημης αξιολόγησης, για τη διαμόρφωση μιας  

προσωπικής εκτίμησης για τα παιδιά, τον προσδιορισμό των διδακτικών στόχων, την 

επιλογή κατάλληλων μεθόδων, στρατηγικών και μέσων, την επίτευξη συνεργασιών 

με πολλαπλές ειδικότητες και τη συνεχή αξιολόγηση, τόσο των επιτευγμάτων του 

παιδιού όσο και των σχεδιασμένων προγραμμάτων γι’ αυτό. Κατά τον Αγαλιώτη 

(2008), κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι 

α) η γνώση σε βάθος της ύλης των μαθημάτων, όσον αφορά το τι χρειάζεται αυτή τη 

στιγμή να μάθει ο μαθητής για να μπορεί να συνεχίσει, β) η διατύπωση κατάλληλων 

στόχων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, γ) η εξοικείωσή τους με τις 

διδακτικές και τα υλικά διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και δ) να 

αποτιμά έγκυρα και αξιόπιστα τα προγράμματα που εφαρμόζει. 

Στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, οι βασικές δομές στις οποίες φοιτά ένα 

παιδί με ΔΑΦ είναι τα ειδικά σχολεία, οι ειδικές τάξεις ή τμήματα ένταξης των 

γενικών σχολείων και οι κανονικές τάξεις στις οποίες δέχεται παράλληλη στήριξη 

από ειδικευμένο προσωπικό. Και στις τρεις περιπτώσεις ο ρόλος και η ευθύνη του 

εκπαιδευτικού είναι σημαντικά και καθορίζονται απόλυτα από το επίπεδο ειδίκευσής 

του, την εμπειρία του αλλά και τις αντιλήψεις του. Ιδιαίτερα στην τελευταία 

περίπτωση, της παράλληλης στήριξης, οι ισορροπίες είναι λεπτές, όπως αναφέρει ο 
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Αγαλιώτης, μέσα σε μια τάξη με δεύτερο εκπαιδευτικό και συχνά παγιωμένους 

τρόπους διδασκαλίας (2008). 

Οι παρεμβάσεις, όπως προτείνονται στα ελληνικά ΑΠΣ για  παιδιά με ΔΑΦ, 

είναι ερευνητικά αποδεδειγμένα πως στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων των 

παιδιών στις περιοχές που παρουσιάζουν τα βασικά τους ελλείμματα. Καθώς λοιπόν 

ευνοούν την ανάπτυξη της κοινωνικότητας, της επικοινωνίας και της κοινωνικής 

φαντασίας, συνεπακόλουθα, δίνουν εφόδια για ανάπτυξη κοινωνικών επαφών στην 

καθημερινότητα, υγιείς σχέσεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που φοιτούν, ερμηνεία του 

περιβάλλοντός τους, αυτονομία και ενεργή κοινωνική δράση. Ακολουθώντας τις 

επιστημονικές κατευθύνσεις ο Έλληνας εκπαιδευτικός  γνωρίζει και ανά πάσα στιγμή 

μπορεί να συμβουλευτεί τους κατάλληλους τρόπους παρέμβασης για την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών στις ΔΑΦ, σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο 

εργασίας κι αν υπηρετεί.  

Οι μέχρι τώρα έρευνες δεν μας παρέχουν αρκετά στοιχεία για το επίπεδο 

ειδίκευσης των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία των 

μαθητών με ΔΑΦ, καθώς και των διδακτικών τους επιλογών με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές των επίσημων ΑΠΣ για τον αυτισμό.  

Προτείνεται λοιπόν, να διερευνηθούν οι δύο αυτοί βασικοί τομείς, της 

ειδίκευσης και κυρίως των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, ως ερμηνευτικό σύστημα 

της συμπεριφοράς τους, ως σύστημα προ-κωδικοποίησής της και ως σύστημα 

διδακτικής ταυτότητας, ώστε να απεικονιστούν οι κινητήριες δυνάμεις και τα 

αποτελέσματά τους, πριν τεθούν σε εφαρμογή.   

Η σημερινή πραγματικότητα του τρόπου λειτουργίας των ελληνικών 

δημόσιων σχολείων στα οποία φοιτούν μαθητές με ΔΑΦ δεν έχει καταγραφεί. Οι 

διδακτικές τους αποφάσεις θα καταδείξουν τον τρόπο λειτουργίας των τριών 
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διαφορετικών πλαισίων εργασίας και το επίπεδο εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 

υποστήριξης που μπορεί να δεχθεί ο κάθε μαθητής στο σχολείο του.  

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να εμφανίσουν πιθανά 

σημεία των ΑΠΣ με μεθόδους και τεχνικές που δεν ακολουθούνται από το 

μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και χρήζουν 

επανεξέτασης. Η παρεχόμενη εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στο χώρο 

της ΕΑΕ είναι ένα ακόμη σημείο για το οποίο η παρούσα έρευνα μπορεί να παρέχει 

στοιχεία προς προβληματισμό και αξιολόγηση.  

Από τα παραπάνω σημεία, συμπεραίνεται η πρωτοτυπία και η χρησιμότητα 

της προτεινόμενης έρευνας, ώστε να διεξαχθούν αποτελέσματα αξιοποιήσιμα για την 

αξιολόγηση της λειτουργίας της ΕΑΕ και των βαθύτερων πεποιθήσεων όσων 

εμπλέκονται σε αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τη μέθοδο της ερευνητικής διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε για την έκβαση των αποτελεσμάτων. Περιλαμβάνει τη 

συγκεκριμενοποίηση του δείγματος της έρευνας, τις βασικές αντιλήψεις του ερευνητικού 

παραδείγματος που ακολουθήθηκε, το ερευνητικό σχέδιο και το ερευνητικό εργαλείο, 

όπως διαμορφώθηκαν για την εφαρμογή της έρευνας και τον τρόπο συλλογής και 

επεξεργασίας των δεδομένων της. 

 

1. Συμμετέχοντες /  δείγμα της έρευνας 

 

Οι συμμετέχοντες είναι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(ΠΕ71) και Γενικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΠΕ70) που εργάζονται σε 

οποιαδήποτε από τις τρεις δομές ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης, παράλληλη 

στήριξη) των ελληνικών δημόσιων σχολείων στο νομό Αττικής (Α΄ Αθήνας, Β΄ 

Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Α΄ Ανατολικής Αττικής, Β΄ Ανατολικής Αττικής, 

Δυτικής Αττικής, Α΄ Πειραιά) και εμπλέκονται ενεργά στη διδασκαλία παιδιών με 

διαγνωσμένες ΔΑΦ. Χρησιμοποιείται δειγματοληψία κατά δεσμίδες ή συστάδες 

(random cluster sample) (Ιωαννίδη – Καπόλου, χ.χ., Mertens, 2009). 

 

2. Ερευνητικό παράδειγμα 

Με τον όρο ερευνητικό παράδειγμα εννοούμε το θεωρητικό παράδειγμα στο 

οποίο συγκαταλέγεται η έρευνά μας. Είναι ένας τρόπος θεώρησης του κόσμου, ο 

τρόπος δηλαδή με τον οποίο οι σκέψεις και οι δράσεις κατευθύνονται από 

φιλοσοφικές υποθέσεις. Τέσσερα από τα σημαντικότερα ερευνητικά παραδείγματα  
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είναι το μεταθετικιστικό, το κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα, το μετασχηματικό και 

το πραγματιστικό και προσδιορίζονται με τρία ερωτήματα : το οντολογικό, το 

επιστημολογικό και το μεθοδολογικό (Mertens, 2009). 

Η έρευνά μας ακολουθεί το κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα, σύμφωνα με το 

οποίο η πραγματικότητα είναι κοινωνικά κατασκευασμένη, ενεργή και 

μεταβαλλόμενη κατά τη διαδικασία της έρευνας και ερμηνεύει τη σημασία κάποιων 

πραγμάτων από τη σκοπιά ή τη θέση των ατόμων που τη βιώνουν (Mertens, 2009). 

Πιο συγκεκριμένα αντιπροσωπεύεται από τις παρακάτω θέσεις :  

Α) Ως προς την οντολογία : Στόχος είναι να κατανοήσει ο ερευνητής τα 

κοινωνικά οικοδομήματα, τις νοητικές κατασκευές της γνώσης, καθώς η γνώση δεν 

προέρχεται αποκλειστικά μέσω των αισθήσεων, αλλά παρεμβάλλεται και η 

επεξεργασία του μυαλού. Επομένως οι ίδιοι οι άνθρωποι φτιάχνουν τη γνώση 

(Σαλβαράς, 2013, Mertens, 2009). 

Β) Ως προς την επιστημολογία :  Ο ερευνητής επιλέγει ένα 

αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανάμεσα στον ίδιο  και τα υποκείμενα. Τα δεδομένα και 

τα πορίσματα δεν είναι προϊόντα της φαντασίας του, αλλά επηρεάζονται από τα 

υποκείμενα και το περιβάλλον. Επομένως, η αντικειμενικότητα αντικαθιστάται από 

την επαληθευσιμότητα και διατυπώνονται ρητά οι αξίες του ερευνητή. (Σαλβαράς, 

2013, Mertens, 2009). 

Γ) Ως προς τη μεθοδολογία : Οι βασικές μέθοδοι είναι η παρατήρηση, η 

χρήση ερωτηματολογίου και συνέντευξης, η ανάλυση περιεχομένου και η 

επισκόπηση εγγράφων των υποκειμένων (Σαλβαράς, 2013, Mertens, 2009). 

 Βασικός στόχος είναι να δοθεί ένα νόημα, μια ερμηνεία στη σχέση 

προθέσεων και πράξεων. Είναι μια καθαρά ερμηνευτική μέθοδος που στηρίζεται  

στον νατουραλισμό και παραδέχεται ότι οι εκπαιδευτικοί δρουν ανάλογα με τις 
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αντιλήψεις τους για τους στόχους, για το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, τις 

μεθόδους, τα διδακτικά μέσα κτλ. Το πώς ο κάθε εκπαιδευτικός βιώνει τη διδακτική 

καθημερινότητά του, το πώς αποφασίζει και πράττει, όλα κατευθύνονται από τις αξίες 

του, τις αντιλήψεις του για τον κόσμο, τα συναισθήματά του και τις προθέσεις του.  « 

Η ερμηνεία της δομής και της λειτουργίας των διδακτικών προγραμμάτων 

καθορίζεται από τις αντιλήψεις/παραδοχές των εμπλεκόμενων, αλλά και από το 

πλαίσιο προδιαγραφών, που διαμορφώνει πρότυπα» επισημαίνει ο Σαλβαράς (2013). 

Η πορεία της μεθόδου είναι ανακυκλωτική, διερευνά συνεχώς μέχρι να βγει στην 

επιφάνεια οτιδήποτε υποκρύπτεται και οδηγεί ολοένα και στην βαθύτερη κατανόηση 

των υπό μελέτη υποκειμένων. Η διερεύνηση των αντιλήψεων είναι η διαλεύκανση 

του «σκληρότερου εσωτερικού πυρήνα σκέψεων» των εκπαιδευτικών και της 

«προστατευτικής ζώνης πρακτικών». Η δεύτερη αποτελεί ένα πιο ευέλικτο τμήμα σε 

σχέση με τον παγιωμένο πυρήνα που δύσκολα αλλάζει. Όμως αυτές οι σταθερές 

πεποιθήσεις ερμηνεύουν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τα διδακτικά 

προγράμματα, διαμορφώνουν ένα σύστημα κατασκευής κουλτούρας και μιας 

ταυτότητας που προηγείται της διδακτικής του δράσης (Σαλβαράς, 2013, Mertens, 

2009). 

Επομένως με την ερμηνευτική μέθοδο επιδιώκεται η ανίχνευση του 

«σταθερού πυρήνα» των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, προκειμένου να 

αξιολογηθεί η διδακτική επιλογή και συνάμα οι διδακτικές πρακτικές του 

ερευνώμενου τομέα. 

 

3.  Ερευνητικό σχέδιο 

Το ερευνητικό σχέδιο περιλαμβάνει τη χορήγηση ερωτηματολογίου ελέγχου 

των αντιλήψεων και του επιπέδου ειδίκευσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 
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(ΠΕ71) και γενικής αγωγής (ΠΕ70) που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία 

παιδιών με διαγνωσμένες ΔΑΦ καθώς και τις μεθοδολογικές παρεμβάσεις που 

εφαρμόζουν, ανάλογα με αυτές που προτείνονται στα επίσημα ΑΠΣ για τον αυτισμό. 

 

 4.  Ερευνητικά εργαλεία 

Κατασκευάσαμε ερωτηματολόγιο ελέγχου τύπου Likert για το επίπεδο 

ειδίκευσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (ΠΕ71) και γενικής αγωγής (ΠΕ70) 

που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία παιδιών με διαγνωσμένες ΔΑΦ και 

την εφαρμογή  μεθοδολογικών παρεμβάσεων με βάση τα ΑΠΣ για τον αυτισμό.  Το 

ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. 

Α) Στην πρώτη ενότητα συλλέγονται οι πληροφορίες για τα ατομικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (φύλλο, ηλικία, σπουδές, 

προϋπηρεσία σε δομή της ΕΑΕ, εκπαιδευτικό πλαίσιο εργασίας, αριθμός μαθητών με 

διάγνωση ΔΑΦ). 

Β) Στη δεύτερη ενότητα συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα για τις μεθοδολογικές επιλογές τους ως προς 

την αντιμετώπιση των  ελλειμμάτων των παιδιών με ΔΑΦ. Η ενότητα αυτή χωρίζεται 

σε πέντε υποενότητες που εξετάζουν χωριστά τις αντιλήψεις και παρεμβατικές 

επιλογές των εκπαιδευτικών στους τομείς : 

α) της μεθοδολογίας (δομημένη διδασκαλία, εξατομικευμένο ημερήσιο 

πρόγραμμα, ατομικό σύστημα εργασίας, δόμηση δραστηριοτήτων, προτροπές και 

αποσύρσεις, σταδιακή διαμόρφωση συμπεριφοράς, ανάλυση έργου, αλυσιδωτές 

αντιδράσεις, κύκλος συστηματικής διδασκαλίας, συγκεκριμενοποίηση στόχων, 
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μαθησιακή ιεραρχία, προκαταβολική οργάνωση, προσαρμογές περιεχομένου, 

γνωστική μαθητεία, αυτοέλεγχος) 

β) της συμπεριφοράς (λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς, μέθοδοι 

αξιολόγησης, στρατηγικές θετικής παρέμβασης, τεχνικές τροποποίησης 

συμπεριφοράς) 

γ) των κοινωνικών δεξιοτήτων (μέθοδοι αξιολόγησης, αντισταθμιστικές 

διδακτικές στρατηγικές) 

δ) της επικοινωνίας (μέθοδοι αξιολόγησης, αντισταθμιστικές διδακτικές 

στρατηγικές) και 

ε) του παιχνιδιού (στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων μέσω του παιχνιδιού) 

Η εγκυρότητα κατασκευής του ερωτηματολογίου ελέγχεται με βάση τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του ερευνητικού προβλήματος, όπως αυτή αναλύθηκε 

στο δεύτερο κεφάλαιο ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Η αξιοπιστία του ελέγχεται 

με στατιστικές μεθόδους (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). 

 

 

5.  Διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων 

Χορηγήθηκαν διαδικτυακά τα ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς ειδικής 

και γενικής αγωγής σε δημόσια δημοτικά σχολεία του νομού Αττικής που στηρίζουν 

δομές ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη). Στους 

συμμετέχοντες εξηγείται ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας, όπως απαιτεί το 

κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα το οποίο ακολουθούμε στην παρούσα έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια συγκεντρωτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Με τη χρήση του Στατιστικού Προγράμματος Ανάλυσης 

Δεδομένων SPSS παρουσιάζονται σε πίνακες και ραβδογράμματα η κατανομή των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγματος, η κατανομή της ειδίκευσής τους και η 

κατανομή του δείγματος ανά εκπαιδευτικό πλαίσιο εργασίας. Στη συνέχεια 

απεικονίζονται και περιγράφονται οι επιλογές των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της 

έρευνας στους τομείς της μεθοδολογίας, της ρύθμισης της μαθητικής συμπεριφοράς, της 

απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας και της μεθοδευμένης 

χρήσης του παιχνιδιού κατά τη διδακτική τους παρέμβαση σε παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ. 

 

 

Από τη συλλογή των δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων στο 

στατιστικό πρόγραμμα προκύπτουν τα εξής : 

 

 

1. Κατανομή συμμετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγματος 

 

Πίνακας   1 : Συχνότητα ειδικοτήτων που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ 

 

Ειδικότητα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Δάσκαλος Γενικής Εκπαίδευσης 51 42,9 42,9 42,9 

Δάσκαλος Ειδικής Εκπαίδευσης 68 57,1 57,1 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

 

2. Κατανομή ειδίκευσης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών του 

δείγματος 

 

Πίνακας  2 : Συχνότητα επιπέδου ειδίκευσης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 

 

 

Statistics 

Σπουδές 

N 
Valid 119 

Missing 0 

Median 8,00 
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Σπουδές 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

AEI Γενικής 18 15,1 15,1 15,1 

AEI Γενικής & Σεμινάριο 7 5,9 5,9 21,0 

AEI Γενικής & Διδασκαλείο 6 5,0 5,0 26,1 

AEI Γενικής & Διδασκαλείο & Σεμινάριο 5 4,2 4,2 30,3 

AEI Γενικής & Μεταπτυχιακό 12 10,1 10,1 40,3 

AEI Γενικής & Διδασκαλείο & Μεταπτυχιακό 3 2,5 2,5 42,9 

AEI Ειδικής 37 31,1 31,1 73,9 

AEI Ειδικής & Σεμινάριο 11 9,2 9,2 83,2 

AEI Ειδικής & Μεταπτυχιακό 15 12,6 12,6 95,8 

AEI Ειδικής & Μεταπτυχιακό & Σεμινάριο 5 4,2 4,2 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Αρχικά αναφέρουμε πως οι αξίες της μεταβλητής «Σπουδές» έχουν 

καταγραφεί ιεραρχικά ξεκινώντας από τη λιγότερη εξειδίκευση στην ΕΑΕ και 

καταλήγοντας στην πιο ενισχυμένη. 

Από το δείγμα μας Ν=119 τα 51 άτομα (42,9%) είναι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ, 

ενώ τα 68 (57,1%)  είναι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ. Σύμφωνα με τους  πίνακες συχνοτήτων 

(Πίνακας 1, Πίνακας 2) των μεταβλητών «Ειδικότητα» και «Σπουδές», παρατηρείται 

ότι το δείγμα είναι σχεδόν μοιρασμένο στη μέση για τις δύο γενικές ειδικότητες των 

εκπαιδευτικών ΓΑΕ και ΕΑΕ, με μια μικρή διαφορά υπέρ των δασκάλων ΕΑΕ. Το 

αυτό μας δείχνει και η διάμεσος (Median=8).  

Οι 18 από τους 51 εκπαιδευτικούς ΓΑΕ (35,6%) που εμπλέκονται στην 

εκπαίδευση παιδιών/παιδιού με διαγνωσμένες ΔΑΦ δεν έχουν καμία επιπλέον 

ειδίκευση σχετικά με την ΕΑΕ. Ενώ οι 15 από τους 51 (29,4%) εκπαιδευτικούς ΓΑΕ 

κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με την ΕΑΕ. Σε πολύ μικρότερα ποσοστά 

σημειώνεται η επιλογή των εκπαιδευτικών ΓΑΕ να εξειδικευθούν μέσω του 

Διδασκαλείου ή των σεμιναρίων 400 ωρών.  
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Αντίστοιχα, πάνω από το 50% των εκπαιδευτικών ΕΑΕ (37 από τους 68 ή το 

54,4%) κατέχει τις βασικές παιδαγωγικές γνώσεις της ΕΑΕ, ενώ το 29,4% αυτών (20 

από τους 68) κατέχει συναφή μεταπτυχιακό τίτλο. Τα ποσοστά ειδίκευσης ανά 

ειδικότητα με κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου είναι ίδια. Μεγαλύτερα ποσοστά 

σημειώνονται στις επιλογές επιπλέον εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών ΕΑΕ με 

σεμινάρια. 

 

 

3. Κατανομή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγματος ανά 

πλαίσιο εργασίας 

 

Πίνακας  3α : Ποσοστά ειδικοτήτων ανά εκπαιδευτικό πλαίσιο εργασίας  *
1
 

 

Ειδικότητα * Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας Crosstabulation 

 Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας Total 

Ειδικό Σχολείο Τμήμα Ένταξης Παράλληλη Στήριξη 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 4 10 37 51 

% within Ειδικότητα 7,8% 19,6% 72,5% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό 

Πλαίσιο Εργασίας 
26,7% 15,9% 90,2% 42,9% 

% of Total 3,4% 8,4% 31,1% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 11 53 4 68 

% within Ειδικότητα 16,2% 77,9% 5,9% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό 

Πλαίσιο Εργασίας 
73,3% 84,1% 9,8% 57,1% 

% of Total 9,2% 44,5% 3,4% 57,1% 

Total 

Count 15 63 41 119 

% within Ειδικότητα 12,6% 52,9% 34,5% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό 

Πλαίσιο Εργασίας 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 12,6% 52,9% 34,5% 100,0% 

 

                                                           
1 Τα αποτελέσματα του πίνακα 3α  δεν είναι στατιστικά τυχαία γιατί το κριτήριο Χ2 ισούται με 57,931

 
και η στατιστική 

σημαντικότητα ισούται με 0,000<0,05.  Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές «Ειδικότητα» και «Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 
Εργασίας». Παραπομπή στον πίνακα 3β. 
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Πίνακας  3β : Κριτήριο  Χ
2
 για τη σχέση των μεταβλητών «Ειδικότητα» και 

«Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας». 

  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 57,931
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 63,788 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
38,442 1 ,000 

N of Valid Cases 119   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,43. 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, το 52,9% του δείγματος εργάζεται σε ΤΕ, το 

34,5% εργάζεται στην Παράλληλη Στήριξη και το 12,6% σε Ειδικό Σχολείο.  

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι το 90,2% των εκπαιδευτικών που υπηρετούν 

στην Παράλληλη Στήριξη είναι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ. Το 84,1% όσων υπηρετούν στα 

ΤΕ είναι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ και το 73,3% όσων εργάζονται στα Ειδικά σχολεία είναι 

επίσης εκπαιδευτικοί ΕΑΕ. Παρατηρείται πολύ μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών ΓΑΕ 

στην Παράλληλη Στήριξη και λαμβάνοντας υπόψη μας παράλληλα τον Πίνακα 4 του 

Παραρτήματος, βλέπουμε πως το 43,9% είναι ανειδίκευτοι στην ΕΑΕ και το 29,3% 

είναι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ με μεταπτυχιακό. Επίσης το 52,4% όσων υπηρετούν σε ΤΕ 

είναι εκπαιδευτικοί με πτυχίο ΕΑΕ και  το 31,8% με επιπλέον εξειδίκευση. Τέλος, 

στα Ειδικά Σχολεία με μαθητές με ΔΑΦ, υπηρετούν κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικοί 

(26,7% με βασικό πτυχίο ΕΑΕ και 46,6% με επιπλέον εξειδίκευση), ενώ 

παρατηρείται φθίνουσα υπηρέτηση στο εκπαιδευτικό αυτό πλαίσιο από ειδικούς 

παιδαγωγούς με μεγαλύτερη ειδίκευση. 

Ταυτόχρονα, τα ποσοστά του Πίνακα 5 του Παραρτήματος δείχνουν ότι 

περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Ειδικό Σχολείο 

(60%) υπηρετούν το χώρο της εκπαίδευσης 7-11 χρόνια, μεγαλύτερο από 50%  
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(52,4%) είναι το ποσοστό αυτών που εργάζονται σε ΤΕ  με προϋπηρεσία 7-11 χρόνια, 

ενώ όσοι εργάζονται στην Παράλληλη Στήριξη, σε ποσοστό 53,7% υπηρετεί λιγότερο 

από 3 έτη το χώρο της εκπαίδευσης. 

 

4. Επιλογές των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγματος 

4.1. Στη διδακτική μεθοδολογία 

Ένα επόμενο στοιχείο που φαίνεται στα αποτελέσματα της έρευνας (Πίνακες 

6 – 26 στο Παράρτημα) είναι οι επιλογές των εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις με βάση τη θεωρία μάθησης την οποία πρεσβεύουν (οι μεγαλύτερες 

ποσοστιαίες αναφορές των Πινάκων 6-26).  

Θεωρίες μάθησης Στρατηγικές και μέθοδοι Ποσοστά επιλογής 

Συμπεριφοριστικές 

Σταδιακή διαμόρφωση συμπεριφοράς 57,1%  πολύ συχνά - πάντα 

Ανάλυση έργου 55,5% πάντα 

Αλυσιδωτές αντιδράσεις 56,3%  καθόλου-αρκετά 

Συστηματική διδασκαλία 68,1% πολύ συχνά-πάντα 

Συγκεκριμενοποίηση στόχων 68,1% πολύ συχνά-πάντα 

Προτροπές και αποσύρσεις 65,6% πολύ συχνά-πάντα 

Τροποποίηση συμπεριφοράς 
 

 

α. Υπερδιόρθωση 75,6% καθόλου 

β. Στέρηση προνομίων 68,9% πολύ συχνά-πάντα 

Κοινωνικές 

Αυτορυθμιζόμενη μάθηση 
53,8% πολύ συχνά-πάντα 

66,3% καθόλου-αρκετά 

Λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς 
58,8% πολύ συχνά-πάντα 

52,1% πολύ συχνά-πάντα 

Επ’ ευκαιρία διδασκαλία 62,3% καθόλου-αρκετά 

Παροχή προτύπου προς μίμηση 53,8% πάντα 

Γνωστικές Προκαταβολικός οργανωτής 62,2% καθόλου-αρκετά 

Γνωστική μαθητεία 77,3% καθόλου-αρκετά 

Συνδυαστικές 

Δομημένη Διδασκαλία 

Α. χώρο αυτόνομης εργασίας 

Β. χώρο διδασκαλίας 1-1 

Γ. χώρος παιχνιδιού 

Δ. Εξατομικευμένο Ημερήσιο 

Πρόγραμμα 

Ε. Ατομικό Σύστημα Εργασίας 

 

 

64,7% αρκετά-πάντα 

63,1% πολύ συχνά-πάντα 

51,3% πολύ συχνά πάντα 

65,5% πολύ συχνά-πάντα 

53% καθόλου-αρκετά 
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Ως προς τις συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να 

προτιμούν «πολύ συχνά» έως «πάντα» στη διδασκαλία τους, τη σταδιακή 

διαμόρφωση συμπεριφοράς, την ανάλυση έργου, τη συστηματική διδασκαλία, τη 

συγκεκριμενοποίηση των διδακτικών στόχων, τις προτροπές, τις αποσύρσεις και τη 

στέρηση προνομίων σε περίπτωση εκδήλωσης μιας αρνητικής συμπεριφοράς. 

Αντίθετα, δείχνουν να μην επιλέγουν τη διδασκαλία με αλυσιδωτές αντιδράσεις και 

την υπερδιόρθωση.   

Ως προς τις κοινωνικές προσεγγίσεις η αυτορυθμιζόμενη μάθηση φαίνεται 

να διχάζει την επιλογή τους, εφαρμόζουν τη λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς και 

την παροχή προτύπου προς μίμηση. Η επ’ ευκαιρία διδασκαλία δίνει πολύ πιο χαμηλά 

ποσοστά προτίμησης.  

Επίσης, χαμηλά ποσοστά παρουσιάζονται σε ερωτήματα που έχουν να 

κάνουν με καθαρά γνωστικές προσεγγίσεις, ενώ οι συνδυαστικές έχουν πιο αυξημένο 

ποσοστό εφαρμογής, με τη διαμόρφωση του χώρου α) για διδασκαλία ένας προς ένα 

και β) για παιχνίδι, και το Εξατομικευμένο Ημερήσιο Πρόγραμμα να υπερτερούν 

έναντι της διαμόρφωσης του χώρου Αυτόνομης Εργασίας και του Ατομικού 

Συστήματος Εργασίας. 

 

 

Εξετάζοντας τα ποσοστά επιλογής των εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν 

τους στόχους και το περιεχόμενο των γενικών Α.Π. παρατηρούνται τα εξής : 
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Πίνακας 27α : Ποσοστά επιλογής προσαρμογής διδακτικών στόχων ανά 

ειδικότητα 

Ειδικότητα * Μεθοδολογία - Προσαρμογή στόχων Crosstabulation 

 Μεθοδολογία - Προσαρμογή στόχων Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 9 19 15 7 51 

% within Ειδικότητα 2,0% 17,6% 37,3% 29,4% 13,7% 100,0% 

% within Μεθοδολογία 

- Προσαρμογή στόχων 
50,0% 100,0% 73,1% 51,7% 13,5% 43,2% 

% of Total 0,8% 7,6% 16,1% 12,7% 5,9% 43,2% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 0 7 14 45 67 

% within Ειδικότητα 1,5% 0,0% 10,4% 20,9% 67,2% 100,0% 

% within Μεθοδολογία 

- Προσαρμογή στόχων 
50,0% 0,0% 26,9% 48,3% 86,5% 56,8% 

% of Total 0,8% 0,0% 5,9% 11,9% 38,1% 56,8% 

Total 

Count 2 9 26 29 52 118 

% within Ειδικότητα 1,7% 7,6% 22,0% 24,6% 44,1% 100,0% 

% within Μεθοδολογία 

- Προσαρμογή στόχων 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,7% 7,6% 22,0% 24,6% 44,1% 100,0% 

 

Πίνακας 27β : Κριτήριο Χ
2
 στατιστικής σημαντικότητας 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 40,925
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 47,089 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 35,111 1 ,000 

N of Valid Cases 118 
  

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86. 

 

Λόγω υποκατηγοριών με <5 υποκείμενα ελέγχεται η σχέση με τον συντελεστή 

Kendall's tau-c) 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-c ,485 ,086 5,645 ,000 

Spearman Correlation ,442 ,077 5,331 ,000
c
 

Interval by Interval Pearson's R ,440 ,076 5,307 ,000
c
 

N of Valid Cases 119 
   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Στον Πίνακα 27α φαίνεται ότι από αυτούς που προσαρμόζουν πάντα τους 

διδακτικούς στόχους, το 86,5% είναι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ. Από αυτούς που 

προσαρμόζουν λίγο τους στόχους το 100% είναι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ. Η στατιστική 

σημαντικότητα και η σχέση των μεταβλητών φαίνεται στον Πίνακα 27β. 

 

Πίνακας 28α : Ποσοστά επιλογής μαθησιακής ιεραρχίας  ανά ειδικότητα 

Ειδικότητα * Μεθοδολογία - Μαθησιακή Ιεραρχία Crosstabulation 

 Μεθοδολογία - Μαθησιακή Ιεραρχία Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 3 19 16 11 2 51 

% within Ειδικότητα 5,9% 37,3% 31,4% 21,6% 3,9% 100,0% 

% within Μεθοδολογία 

- Μαθησιακή Ιεραρχία 
75,0% 82,6% 43,2% 27,5% 13,3% 42,9% 

% of Total 2,5% 16,0% 13,4% 9,2% 1,7% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 4 21 29 13 68 

% within Ειδικότητα 1,5% 5,9% 30,9% 42,6% 19,1% 100,0% 

% within Μεθοδολογία 

- Μαθησιακή Ιεραρχία 
25,0% 17,4% 56,8% 72,5% 86,7% 57,1% 

% of Total 0,8% 3,4% 17,6% 24,4% 10,9% 57,1% 

Total 

Count 4 23 37 40 15 119 

% within Ειδικότητα 3,4% 19,3% 31,1% 33,6% 12,6% 100,0% 

% within Μεθοδολογία 

- Μαθησιακή Ιεραρχία 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,4% 19,3% 31,1% 33,6% 12,6% 100,0% 

 

Πίνακας 28β : Κριτήριο Χ
2
 στατιστικής σημαντικότητας 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,721
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 27,331 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,894 1 ,000 

N of Valid Cases 119   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,71. 
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Στον πίνακα 28α, ως προς την τήρηση της μαθησιακής ιεραρχίας, από 

αυτούς που επέλεξαν ότι την τηρούν «πάντα», το 86,7% είναι  εκπαιδευτικοί ΕΑΕ και 

από αυτούς που επέλεξαν «καθόλου» το 75% είναι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ. Η στατιστική 

σημαντικότητα και η σχέση των μεταβλητών φαίνεται στον Πίνακα 28β. 

 

Πίνακας 29α : Ποσοστά επιλογής προσαρμογής οργάνωσης δραστηριοτήτων ανά 

ειδικότητα 

Ειδικότητα * Μεθοδολογία -Προσαρμογή οργάνωσης δραστηριοτήτων Crosstabulation 

 Μεθοδολογία -Προσαρμογή οργάνωσης δραστηριοτήτων Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 5 9 16 13 8 51 

% within Ειδικότητα 9,8% 17,6% 31,4% 25,5% 15,7% 100,0% 

% within Μεθοδολογία -Προσαρμογή 

οργάνωσης δραστηριοτήτων 
100,0% 90,0% 64,0% 34,2% 19,5% 42,9% 

% of Total 4,2% 7,6% 13,4% 10,9% 6,7% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 1 9 25 33 68 

% within Ειδικότητα 0,0% 1,5% 13,2% 36,8% 48,5% 100,0% 

% within Μεθοδολογία -Προσαρμογή 

οργάνωσης δραστηριοτήτων 
0,0% 10,0% 36,0% 65,8% 80,5% 57,1% 

% of Total 0,0% 0,8% 7,6% 21,0% 27,7% 57,1% 

Total 

Count 5 10 25 38 41 119 

% within Ειδικότητα 4,2% 8,4% 21,0% 31,9% 34,5% 100,0% 

% within Μεθοδολογία -Προσαρμογή 

οργάνωσης δραστηριοτήτων 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 4,2% 8,4% 21,0% 31,9% 34,5% 100,0% 

 

Πίνακας 29β : Κριτήριο Χ
2
 στατιστικής σημαντικότητας 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,589
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 34,063 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 29,542 1 ,000 

N of Valid Cases 119   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,14. 
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Λόγω υποκατηγοριών με <5 υποκείμενα ελέγχεται η σχέση με τον συντελεστή 

Kendall's tau-c 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-c ,529 ,084 6,292 ,000 

Spearman Correlation ,484 ,075 5,979 ,000
c
 

Interval by Interval Pearson's R ,500 ,067 6,251 ,000
c
 

N of Valid Cases 119    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Στον Πίνακα 29α, το 80,5% των εκπαιδευτικών που απάντησαν «πάντα» στο 

ερώτημα για προσαρμογή της οργάνωσης των δραστηριοτήτων είναι ΕΑΕ και το 

100% αυτών που απάντησαν «καθόλου» είναι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ. Η στατιστική 

σημαντικότητα και η σχέση των μεταβλητών φαίνεται στον Πίνακα 29β. 

 

 

Πίνακας 30α : Ποσοστά επιλογής προσαρμογής γλωσσικής διατύπωσης ανά 

ειδικότητα 

Ειδικότητα * Μεθοδολογία - Προσαρμογή γλωσσικής διατύπωσης Crosstabulation 

 Μεθοδολογία - Προσαρμογή γλωσσικής διατύπωσης Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 3 11 9 13 15 51 

% within Ειδικότητα 5,9% 21,6% 17,6% 25,5% 29,4% 100,0% 

% within Μεθοδολογία - 

Προσαρμογή γλωσσικής 

διατύπωσης 

50,0% 84,6% 56,2% 52,0% 25,4% 42,9% 

% of Total 2,5% 9,2% 7,6% 10,9% 12,6% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 3 2 7 12 44 68 

% within Ειδικότητα 4,4% 2,9% 10,3% 17,6% 64,7% 100,0% 

% within Μεθοδολογία - 

Προσαρμογή γλωσσικής 

διατύπωσης 

50,0% 15,4% 43,8% 48,0% 74,6% 57,1% 

% of Total 2,5% 1,7% 5,9% 10,1% 37,0% 57,1% 

Total 
Count 6 13 16 25 59 119 

% within Ειδικότητα 5,0% 10,9% 13,4% 21,0% 49,6% 100,0% 
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% within Μεθοδολογία - 

Προσαρμογή γλωσσικής 

διατύπωσης 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,0% 10,9% 13,4% 21,0% 49,6% 100,0% 

 

Πίνακας 30β : Κριτήριο Χ
2
 στατιστικής σημαντικότητας 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,729
a
 4 ,001 

Likelihood Ratio 19,605 4 ,001 

Linear-by-Linear Association 13,507 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,57. 

 

 

Στον Πίνακα 30α, όσον αφορά την προσαρμογή στη γλωσσική διατύπωση 

των δραστηριοτήτων επέλεξε «πάντα» το 64,7% των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και «πολύ 

συχνά» έως «πάντα» το 54,9% των εκπαιδευτικών ΓΑΕ. Η στατιστική σημαντικότητα 

και η σχέση των μεταβλητών φαίνεται στον Πίνακα 30β. 

 

 

Πίνακας 31α : Ποσοστά επιλογής ανάλυσης έργου ανά ειδικότητα 

Ειδικότητα * Μεθοδολογία - Ανάλυση Έργου Crosstabulation 

 Μεθοδολογία - Ανάλυση Έργου Total 

Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 9 14 16 12 51 

% within Ειδικότητα 17,6% 27,5% 31,4% 23,5% 100,0% 

% within Μεθοδολογία 

- Ανάλυση Έργου 
100,0% 63,6% 72,7% 18,2% 42,9% 

% of Total 7,6% 11,8% 13,4% 10,1% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 8 6 54 68 

% within Ειδικότητα 0,0% 11,8% 8,8% 79,4% 100,0% 

% within Μεθοδολογία 

- Ανάλυση Έργου 
0,0% 36,4% 27,3% 81,8% 57,1% 

% of Total 0,0% 6,7% 5,0% 45,4% 57,1% 

Total Count 9 22 22 66 119 
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% within Ειδικότητα 7,6% 18,5% 18,5% 55,5% 100,0% 

% within Μεθοδολογία 

- Ανάλυση Έργου 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 7,6% 18,5% 18,5% 55,5% 100,0% 

 

Πίνακας 31β : Κριτήριο Χ
2
 στατιστικής σημαντικότητας 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 40,303
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 45,323 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 33,190 1 ,000 

N of Valid Cases 119   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,86. 

 

 

Στον Πίνακα 31α φαίνεται πως το 54,9% των εκπαιδευτικών ΓΑΕ επιλέγει 

την Ανάλυση Έργου «Πολύ συχνά» και «Πάντα», ενώ την ίδια επιλογή είχε το 88,2% 

των εκπαιδευτικών ΕΑΕ. Η στατιστική σημαντικότητα και η σχέση των μεταβλητών 

φαίνεται στον Πίνακα 31β. 

 

 

 

 

Εξετάζοντας τα ποσοστά επιλογής των εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν τις 

στρατηγικές διδασκαλίας των γενικών Α.Π. παρατηρούνται τα εξής : 
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Πίνακας 32α : Ποσοστά επιλογής «Γνωστικής Μαθητείας» ανά ειδικότητα 

Ειδικότητα * Συμπεριφορά - Γνωστική μαθητεία Crosstabulation 

 Συμπεριφορά - Γνωστική μαθητεία Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 10 15 17 5 4 51 

% within Ειδικότητα 19,6% 29,4% 33,3% 9,8% 7,8% 100,0% 

% within Συμπεριφορά 

- Γνωστική μαθητεία 
62,5% 44,1% 40,5% 35,7% 33,3% 43,2% 

% of Total 8,5% 12,7% 14,4% 4,2% 3,4% 43,2% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 6 19 25 9 8 67 

% within Ειδικότητα 9,0% 28,4% 37,3% 13,4% 11,9% 100,0% 

% within Συμπεριφορά 

- Γνωστική μαθητεία 
37,5% 55,9% 59,5% 64,3% 66,7% 56,8% 

% of Total 5,1% 16,1% 21,2% 7,6% 6,8% 56,8% 

Total 

Count 16 34 42 14 12 118 

% within Ειδικότητα 13,6% 28,8% 35,6% 11,9% 10,2% 100,0% 

% within Συμπεριφορά 

- Γνωστική μαθητεία 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 13,6% 28,8% 35,6% 11,9% 10,2% 100,0% 

 

Πίνακας 32β : Κριτήριο Χ
2
 στατιστικής σημαντικότητας 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,363
a
 4 ,499 

Likelihood Ratio 3,357 4 ,500 

Linear-by-Linear Association 2,581 1 ,108 

N of Valid Cases 118 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,19. 

 

Η ανάλυση χ
2 

για τις μεταβλητές «Ειδικότητα» και «Γνωστική μαθητεία» 

δείχνει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ τους (p=0,499>0,05 σύμφωνα με τον Πίνακα 

32β). Σύμφωνα με τον πίνακα 32α το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών ΕΑΕ 

(37,3%) επέλεξε «αρκετά» και την ίδια ακριβώς επιλογή έχει και το μεγαλύτερο 

ποσοστό εκπαιδευτικών ΓΑΕ (33,3%). 
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Πίνακας 33α : Ποσοστά επιλογής «Προκαταβολικής Οργάνωσης» ανά 

ειδικότητα 

Ειδικότητα * Μεθοδολογία - Ενημέρωση του μαθητή πριν Crosstabulation 

 Μεθοδολογία - Ενημέρωση του μαθητή πριν Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 20 12 7 8 4 51 

% within Ειδικότητα 39,2% 23,5% 13,7% 15,7% 7,8% 100,0% 

% within 

Μεθοδολογία - 

Ενημέρωση του 

μαθητή πριν 

80,0% 44,4% 31,8% 26,7% 26,7% 42,9% 

% of Total 16,8% 10,1% 5,9% 6,7% 3,4% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 5 15 15 22 11 68 

% within Ειδικότητα 7,4% 22,1% 22,1% 32,4% 16,2% 100,0% 

% within 

Μεθοδολογία - 

Ενημέρωση του 

μαθητή πριν 

20,0% 55,6% 68,2% 73,3% 73,3% 57,1% 

% of Total 4,2% 12,6% 12,6% 18,5% 9,2% 57,1% 

Total 

Count 25 27 22 30 15 119 

% within Ειδικότητα 21,0% 22,7% 18,5% 25,2% 12,6% 100,0% 

% within 

Μεθοδολογία - 

Ενημέρωση του 

μαθητή πριν 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 22,7% 18,5% 25,2% 12,6% 100,0% 

 

Πίνακας 33β : Κριτήριο Χ
2
 στατιστικής σημαντικότητας 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,022
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 20,702 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 15,559 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,43. 

 

Αντίθετα, φαίνεται πως υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

«Ειδικότητα» και «Προκαταβολική οργάνωση» (p=0,000<0,05 σύμφωνα με τον 

Πίνακα 33β). Το 62,7% των εκπαιδευτικών ΓΑΕ επιλέγει «καθόλου» έως «λίγο» στο 
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συγκεκριμένο ερώτημα και το 70,7% των εκπαιδευτικών ΕΑΕ επιλέγει «αρκετά» έως 

«πάντα».  

Τέλος, υπάρχει μεγαλύτερη τάση των εκπαιδευτικών ΕΑΕ να χρησιμοποιούν 

καθοδικές στρατηγικές διδασκαλίας, σύμφωνα με τον Πίνακα 33α. 

 

4.2. Στη ρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών 

Μελετώντας αν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

που εμπλέκονται ενεργά στην εκπαίδευση μαθητών με διαγνωσμένες ΔΑΦ επιλέγουν 

προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση συμπεριφορικών δυσκολιών με 

βάση το ΑΠΣ για τον αυτισμό, παρατηρούνται τα εξής: 

 

Πίνακες 34α-35α : Αξιολόγηση συμπεριφοράς σύμφωνα με το ΑΠΣ για τον αυτισμό 

  

   
 

 

Με βάση τους πίνακες 34α και 35α τα μεγαλύτερα ποσοστά επιλογής 

συγκεντρώνονται στις απαντήσεις «πολύ συχνά» και «πάντα», γεγονός που δείχνει τη 

χρήση αξιολόγησης των μαθητών για θέματα συμπεριφοράς τους από τους 

εκπαιδευτικούς.  
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Παράλληλα, στους Πίνακες ποσοστών 34β και 35β του Παραρτήματος, 

φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ αντλούν πληροφορίες από τους γονείς των 

μαθητών «λίγο» έως «αρκετά», ενώ οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ πληροφορούνται από το 

οικείο του περιβάλλον «πάντα» σε ποσοστό 63,2%. Όσον αφορά την παρατήρηση 

του παιδιού στο περιβάλλον του, παρατηρείται σχεδόν η ίδια τάση επιλογής. Και για 

τις δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών και αποδεικνύεται 

στους πίνακες 34γ και 35γ του Παραρτήματος. 

 

Πίνακες 36α-37α : Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς σύμφωνα με το ΑΠ για τον 

αυτισμό 

   

 

    
 

Από άποψη συχνότητας, οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους επιλέγουν να 

αναλύσουν σε βάθος την επιφανειακή και παρατηρήσιμη συμπεριφορά ενός παιδιού 

με ΔΑΦ ψάχνοντας να βρουν τις βαθύτερες διεργασίες που τις ερμηνεύουν, «αρκετά» 

έως «πάντα», που είναι και τα μεγαλύτερα ποσοστά. 

Από άποψη ειδικότητας, στους Πίνακες 36β και 37β, η συγκεκριμενοποίηση 

των αρνητικών συνθηκών που ευνοούν μια αρνητική συμπεριφορά επιλέγεται 

«αρκετά» και «πάντα» από τους εκπαιδευτικούς ΓΑΕ και ΕΑΕ αντίστοιχα. Η 
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ερμηνεία όμως των υποβοσκουσών συναισθημάτων πίσω από τις συμπεριφορές 

φαίνεται να επιλέγεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ. Τέλος,  

η σχέση μεταξύ των μεταβλητών αποδεικνύεται στους πίνακες 36γ και 37γ του 

Παραρτήματος. 

 

Πίνακες 38α-41α : Θετικές Παρεμβάσεις σύμφωνα με το ΑΠ για τον αυτισμό 

   

      
 

 

     
 

Με βάση το ΑΠΣ για τον αυτισμό προτείνονται κυρίως στρατηγικές Θετικής 

Παρέμβασης. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, φαίνεται πως αν και επιλέγουν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό να διδάξουν κοινωνικές δεξιότητες, δεν επιλέγουν τη διδασκαλία 



71 
 

εναλλακτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας. Επίσης το να διδάξουν εναλλακτικές 

συμπεριφορές ως αντικαταστάτες των αρνητικών και να δώσουν ένα νόημα σε μη 

κατανοητές εύκολα  συμπεριφορές, επιλέγονται «αρκετά» αλλά με εξίσου μεγάλα 

ποσοστά στο «λίγο» και «καθόλου». 

Οι πίνακες 38β και 38γ έως 41β και 41γ του παραρτήματος δείχνουν πως 

από αυτούς που επιλέγουν πάντα να διδάξουν κοινωνικές δεξιότητες το 75,9% είναι 

ΕΑΕ και το 24,1% ΓΑΕ.  

Για τη διδασκαλία εναλλακτικών δεξιοτήτων, ενώ οι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ 

επιλέγουν «καθόλου» και «λίγο», οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ φαίνεται να διχάζονται στην 

επιλογή τους, καθώς οι επιλογές τους σχεδόν ισομοιράζονται.  

Επιλέγουν να αντικαταστήσουν τις αρνητικές συμπεριφορές με άλλες 

αποδεκτές, σε μικρό ποσοστό οι δάσκαλοι ΓΑΕ, αλλά και οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ.  

Παρόμοια δείχνουν και τα αποτελέσματα για την απόδοση νοήματος σε μη 

κατανοητές συμπεριφορές, που επιλέγεται «καθόλου» ή «αρκετά». Η σχέση μεταξύ 

των μεταβλητών αποδεικνύεται στους πίνακες 38γ έως 41γ του Παραρτήματος. 

 

Πίνακες 42α-45α : Παραδοσιακές τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς 
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Παρατηρώντας τα αποτελέσματα σχετικά με το αν επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί παραδοσιακές στρατηγικές για την τροποποίηση της αρνητικής 

συμπεριφοράς φαίνεται, ότι σχεδόν όλο το δείγμα δεν επιλέγει την υπερδιόρθωση, 

λίγες φορές επιβραβεύει το παιδί όταν δεν εκδηλώνει την αρνητική συμπεριφορά, ενώ 

αντίθετα «πολύ συχνά»/ «πάντα» στερεί ένα προνόμιο ή μια ανταμοιβή. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά της σχέσης της μεταβλητής «Ειδικότητα» με τις 

μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν επιλογές στρατηγικών τροποποίησης 

συμπεριφοράς  δείχνουν, ότι καμία από τις δύο ειδικότητες δεν επιλέγει την 

υπερδιόρθωση. Το 37,3% των δασκάλων ΓΑΕ δεν επιβραβεύει καθόλου όταν ο 

μαθητής δεν εμφανίζει την αρνητική συμπεριφορά και το 35,3% των δασκάλων ΕΑΕ 

επιβραβεύει μια αντίστοιχη κατάσταση αρκετά (η σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

αποδεικνύεται στους πίνακες 42γ και 45γ του Παραρτήματος). 

Οι άλλες δύο μεταβλητές που σχετίζονται με τη στέρηση προνομίων και τις 

αρνητικές συνέπειες μιας αρνητικής συμπεριφοράς, ελέγχθηκαν με τον συντελεστή χ
2
 

και έδειξαν, ότι δεν έχουν σχέση μεταξύ τους (p=0,106>0.05 και p=0.418>0.05). 
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Στερούν κάποιο προνόμιο εξίσου και οι δύο ειδικότητες και επιλέγουν «πολύ συχνά» 

ή «πάντα» τις αρνητικές συνέπειες μιας συμπεριφοράς (η σχέση μεταξύ αυτών των 

μεταβλητών αποδεικνύεται στους πίνακες 43γ και 44γ του παραρτήματος). 

 

4.3. Στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων 

 

Πίνακες 46α – 48α : Τρόποι αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων με βάση το 

ΑΠ για τον αυτισμό 

     

    

                         
 

 

Μελετώντας τα παραπάνω ραβδογράμματα για τους τρόπους αξιολόγησης 

των κοινωνικών δεξιοτήτων με βάση τις προτάσεις του ΑΠ για τον αυτισμό, 
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παρατηρείται μια γενική θετική πρακτική αυτών, καθώς τα μεγαλύτερα ποσοστά 

διακρίνονται στην απάντηση «πάντα». 

Στους πίνακες ποσοστών 46β έως 48β του Παραρτήματος φαίνεται, πως 

όσον αφορά την αξιολόγηση με συνέντευξη, οι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ επιλέγουν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (56,9%) «λίγο» και «αρκετά». Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ σε 

ποσοστό 58,8% επιλέγουν «πάντα».  

Επίσης, «πολύ συχνά» και «πάντα» επιλέγουν αντίστοιχα εκπαιδευτικοί ΓΑΕ 

και ΕΑΕ στο ερώτημα για την αξιολόγηση του παιδιού με παρατήρηση στο 

περιβάλλον του.  

Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό δασκάλων ΕΑΕ διαλέγει «πάντα» την 

αξιολόγηση με άμεση δοκιμασία σε ποσοστό 64,7% και «αρκετά» επιλέγει το 33,3% 

των δασκάλων ΓΑΕ. Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών αυτών και φαίνεται 

στους πίνακες 46γ έως 48γ του Παραρτήματος. 

 

 

Πίνακες 49α
 
– 51α : Αντισταθμιστικές στρατηγικές παρέμβασης με βάση 

το ΑΠ για τον αυτισμό 

    

    
 



75 
 

 

                          
 

 

Ως αντισταθμιστικές στρατηγικές παρέμβασης, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν,  

με διαφορά, τη γενίκευση του περιβάλλοντος, ώστε να διευκολύνουν τη γενίκευση 

των νέων δεξιοτήτων. Η διδασκαλία όμως σε δομημένα πλαίσια κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά σχεδόν σε όλη την κλίμακα 

απαντήσεων γεγονός που φαίνεται πως διχάζει η εφαρμογή της ως στρατηγική. 

Τέλος, η διδασκαλία κατά περίσταση με αφορμή από το παιδί επιλέγεται «αρκετά» 

από τους εκπαιδευτικούς, με χαμηλότερα όμως ποσοστά επιλογής στις άλλες 

διαβαθμίσεις απαντήσεων.  

Οι πίνακες ποσοστών 49β έως 51β δείχνουν τη σχέση της μεταβλητής 

«Ειδικότητα» με τις μεταβλητές που σχετίζονται με αντισταθμιστικές στρατηγικές 

παρέμβασης. Υπάρχει σχέση των μεταβλητών (p<0,05) και φαίνεται στον έλεγχο 

συντελεστή χ
2
 στους Πίνακες 49γ έως 51γ στο Παράρτημα. Εδώ, οι επιλογές των 

εκπαιδευτικών είναι αντιδιαμέτρου αντίθετες, καθώς οι μεν εκπαιδευτικοί ΓΑΕ δεν 

επιλέγουν σχεδόν «καθόλου» τη στρατηγική των δομημένων κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων, ενώ οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ επιλέγουν να την εφαρμόζουν «πάντα». 

Τη διδασκαλία κατά περίσταση επιλέγουν «αρκετά» οι δάσκαλοι ΕΑΕ, ενώ η γνώμη 
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των δασκάλων ΓΑΕ διχάζεται στις απαντήσεις. Τέλος, προσαρμόζουν το περιβάλλον 

για να διευκολύνουν τη γενίκευση και οι δύο ειδικότητες με τις επιλογές τους να 

συγκεντρώνονται στο «πολύ συχνά» και «πάντα».  

 

4.4.  Στην επίτευξη δεξιοτήτων επικοινωνίας 

 

Στον τομέα της  επικοινωνίας οι πίνακες συχνοτήτων δείχνουν : 

Αξιολόγηση 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

Συνέντευξη 

οικογένειας και 

οικείων 

προσώπων 

 45,4% πάντα 

Παρατήρηση 

στο περιβάλλον 

του παιδιού 

καθημερινές 

αυθόρμητες 

καταστάσεις 

57,1% πάντα 

 δομημένες   

προσχεδιασμένες 

δραστηριότητες 

44,5% πολύ συχνά-πάντα 

Με άμεση 

δοκιμασία 

 τεχνάσματα 

επικοινωνίας 
54,5% καθόλου-λίγο 

βιντεοσκοπημένη 

αλληλεπίδραση 
89,1% καθόλου 

Αντισταθμιστικές 

Στρατηγικές  

Παρέμβασης 

Με άμεση 

διδασκαλία 

Διδασκαλία ένας 

προς ένα 
68,1% πολύ συχνά-πάντα 

Παροχή προτύπου 

προς μίμηση 
53,8% πάντα 

Φυσική και 

λεκτική 

καθοδήγηση 

68% πολύ συχνά-πάντα 

Με διδασκαλία 

κατά περίσταση 
 57,9% καθόλου-αρκετά 

Με προσαρμογή 

του φυσικού 

περιβάλλοντος 

 67,3% πολύ συχνά-πάντα 

 

Παρατηρείται πως οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους αξιολογούν τους 

μαθητές τους με ΔΑΦ με συνέντευξη των γονέων τους, μέσω καθημερινών 

αυθόρμητων καταστάσεων ή δομημένων προσχεδιασμένων δεξιοτήτων. Δεν 

επιλέγουν όμως να αξιολογήσουν με τεχνάσματα επικοινωνίας ή βιντεοσκοπημένη 
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αλληλεπίδραση. Σχετικά με την εφαρμογή αντισταθμιστικών στρατηγικών 

παρέμβασης, επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό εκδοχές άμεσης διδασκαλίας (διδασκαλία 

ένας προς ένα, παροχή προτύπου προς μίμηση, φυσική και λεκτική καθοδήγηση, 

προσαρμογή του φυσικού περιβάλλοντος). Αντίθετα, περισσότερο από το μισό δείγμα 

δεν επιλέγει τη διδασκαλία κατά περίσταση με αφορμή από το παιδί. 

Ψάχνοντας αν υπάρχει διαφορά προτιμήσεων ανάμεσα στις δύο ειδικότητες 

(Πίνακες 52β έως 61β του Παραρτήματος) στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων της 

επικοινωνίας, παρατηρείται ότι επιλέγουν και οι δύο ειδικότητες αξιολόγηση δια της 

συνεντεύξεως των γονέων (εκπ. ΓΑΕ 47,1% πολύ συχνά- πάντα / εκπ. ΕΑΕ 43% 

πάντα) και μέσω της παρατήρησης σε καθημερινές αυθόρμητες καταστάσεις (εκπ. 

ΓΑΕ 66,7% πολύ συχνά- πάντα / εκπ. ΕΑΕ 52% πάντα).  

Οι γνώμες τους διαχωρίζονται στην αξιολόγηση μέσω παρατήρησης σε 

δομημένες καταστάσεις, με τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ να το επιλέγουν περισσότερο 

(εκπ. ΕΑΕ 57,4% πάντα / εκπ. ΓΑΕ 49% καθόλου-λίγο).  

Την αξιολόγηση με άμεση δοκιμασία και πιο συγκεκριμένα με τεχνάσματα 

επικοινωνίας επιλέγουν και πάλι συχνότερα οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ (εκπ. ΓΑΕ 54,9% 

καθόλου-λίγο / εκπ. ΕΑΕ 60,3% πολύ συχνά-πάντα). 

 Τέλος την αξιολόγηση μέσω βίντεο καμία από τις ειδικότητες δεν την 

επιλέγει (η μεταβλητή «Ειδικότητα» δεν σχετίζεται  με τη μεταβλητή «EP_Video» 

όπως φαίνεται στον πίνακα 56γ του Παραρτήματος). 

Για την εφαρμογή αντισταθμιστικών παρεμβάσεων στον τομέα της 

επικοινωνίας παρατηρείται σχετική σύμπνοια απόψεων στην άμεση διδασκαλία με 

διδασκαλία ένας προς ένα και  παροχή προτύπου προς μίμηση, επιλέγοντας σε 

μεγαλύτερα ποσοστά και οι δύο ειδικότητες «πολύ συχνά» έως «πάντα». Για τη 

διδασκαλία με φυσική-λεκτική καθοδήγηση επέλεξαν και οι δύο ειδικότητες (50%-
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50%) «αρκετά». Όσον αφορά τη διδασκαλία κατά περίσταση με αφορμή του παιδιού 

οι γνώμες χωρίζονται, καθώς το 51% των εκπαιδευτικών ΓΑΕ επιλέγει «καθόλου» 

έως «λίγο», ενώ το 50% των εκπαιδευτικών ΕΑΕ επιλέγει «πολύ συχνά» έως 

«πάντα». Τέλος, σε συμφωνία έρχεται και η επιλογή προσαρμογής του 

περιβάλλοντος, με τα μεγαλύτερα ποσοστά και των δύο ειδικοτήτων στο «πολύ 

συχνά» έως «πάντα». 

Οι σχέσεις της μεταβλητής «Ειδικότητα», με όσες μεταβλητές σχετίζονται με 

την επικοινωνία και σχολιάστηκαν παραπάνω, έχουν ελεγχθεί με το συντελεστή χ
2
 

και αποδεικνύονται στους πίνακες 52γ έως 61γ. 

 

 

4.5. Στη μεθοδευμένη χρήση του παιχνιδιού 

 

Τελευταίος τομέας ανάλυσης αποτελεί το παιχνίδι και η μεθοδευμένη χρήση 

του, για εκμάθηση στρατηγικών επίλυσης καθημερινών προβλημάτων, πολύ 

σημαντικών για τα παιδιά με ΔΑΦ. Οι Πίνακες συχνοτήτων μας δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν :  

 

Στρατηγικές εκμάθησης Ποσοστό επιλογής 

Τέχνασμα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage) 
46,2% καθόλου-λίγο 

Εσκεμμένο λάθος (error) 
47,1% καθόλου-λίγο 

Παράλειψη (omission) 
45,4% καθόλου-λίγο 

Επιλογή (choice) 
50,4% πολύ συχνά-πάντα 
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Ερευνώντας όμως, αν υπάρχουν διαφορές στην επιλογή ανάλογα με την 

ειδικότητα στην οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί στους πίνακες 62β έως 65β, 

διακρίνεται το εξής : 

                          
 

 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών ΕΑΕ επιλέγει «πολύ συχνά» το τέχνασμα 

παρακώλυσης ενεργειών, ενώ οι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ «καθόλου» ή «λίγο».  
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Οι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ επιλέγουν τη στρατηγική «εσκεμμένο λάθος» «καθόλου» και 

«λίγο»,  ενώ οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ «πολύ συχνά». Και σε αυτή τη στρατηγική οι 

επιλογές τους διαφέρουν. 

                  
 

Στη στρατηγική παρέμβασης «παράλειψη», οι επιλογές των εκπαιδευτικών διαφέρουν 

με βάση την ειδικότητα. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ΓΑΕ επιλέγει «καθόλου» 

και των εκπαιδευτικών ΕΑΕ «πολύ συχνά». 

 

                  
 

Τέλος, η στρατηγική της «επιλογής» επιλέγεται κατά βάση από τους εκπαιδευτικούς 

ΕΑΕ, ενώ φαίνεται να διχάζει τη γνώμη των εκπαιδευτικών ΓΑΕ.  
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Επομένως οι στρατηγικές αυτές στον τομέα του παιχνιδιού επιλέγονται κατά 

κύριο λόγο από εκπαιδευτικούς που έχουν τουλάχιστον γνώσεις βασικού πτυχίου 

ΕΑΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  V 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στην παρούσα μελέτη το δείγμα αποτελείται από εκπαιδευτικούς δύο 

ειδικοτήτων. Της Γενικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης. Οι  δύο ειδικότητες βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο ποσοστό και 

υπηρέτησαν τη σχολική χρονιά 2014-2015 σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, εκπαιδεύοντας κάποιο παιδί ή κάποια παιδιά με διαγνωσμένες ΔΑΦ.  

 Από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι φανερό, πως το μισό δείγμα δεν 

κατέχει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και την 

εκπαίδευση τους, γεγονός που αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα στο χώρο αυτό. Εξ 

αυτών, το 31,1% δεν έχει καμία επιπλέον εξειδίκευση ή επιμόρφωση στις Ειδικές 

Ανάγκες και ιδιαίτερα στον Αυτισμό. Εντούτοις, ένα μεγάλο μέρος της (29,4%) 

κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με την ΕΑΕ και ολοκλήρωση επιμόρφωσης μέσω 

Διδασκαλείου (27,4%). Παρόλο όμως, το μεγάλο ποσοστό ανειδίκευσης, πολλοί 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν να συγκεντρώσουν περισσότερα προσόντα στον χώρο της 

ΕΑΕ είτε για να εισέλθουν, είτε γιατί βρίσκονται ήδη μέσα στο χώρο αυτό και 

αναζητούν εξέλιξη του επιπέδου γνώσεών τους. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς 

ΕΑΕ, επιλέγουν και αυτοί σε μεγάλο ποσοστό της κτήση μεταπτυχιακού τίτλου και 

σεμιναρίων (400 ωρών).  

Η εικόνα που παρουσιάζεται από τα εκπαιδευτικά πλαίσια ΕΑΕ αυτή τη 

χρονιά στο νομό Αττικής ενισχύει ακόμα πιο πολύ το προαναφερθέν έλλειμμα. 

Καθώς λοιπόν το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων στην Παράλληλη Στήριξη 

είναι παιδιά με ΔΑΦ, προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι το 90,2% αυτής είναι 

εκπαιδευτικοί ΓΑΕ και μάλιστα με λιγότερα από τρία χρόνια εκπαιδευτική 
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προϋπηρεσία. Τα άλλα δύο εκπαιδευτικά πλαίσια απαρτίζονται κατά βάση από 

εκπαιδευτικούς ΕΑΕ με κατά το πλείστον εφτά έως έντεκα χρόνια διδακτικής 

εμπειρίας. 

Ο χώρος της εκπαίδευσης των παιδιών με ΔΑΦ απαιτεί ακριβή γνώση των 

ελλειμματικών περιοχών τους, των πιθανών ερμηνειών, των αποτελεσματικότερων 

τεχνικών παρέμβασης με βάση τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών και των 

τρόπων αντιμετώπισης συνεπακόλουθων δυσλειτουργιών τους. Όλα αυτά με βάση το 

κάθε παιδί, τον μαθήτυπο, τη μαθησιακή ετοιμότητά του, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις του, τη συμπεριφορά του, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να προσχεδιάσουν μια οργανωμένη και συστηματική αποτελεσματική 

παρέμβαση. Η γνώση αυτών είναι και το κλειδί στην εκπαίδευσή τους.  

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την κατάλληλη θεωρία μάθησης είναι 

οι κινητήριες δυνάμεις των εκπαιδευτικών. Τα ποσοστά των απαντήσεων στην 

έρευνα δείχνουν ότι, κατά πλειοψηφία, επιλέγονται στρατηγικές και μέθοδοι που 

αντικατοπτρίζουν συμπεριφοριστικές, κοινωνικές και συνδυαστικές θεωρίες 

μάθησης. Επομένως θεωρούν, πως το αίτιο και το αποτέλεσμα παίζουν κυρίαρχο 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και πως διεξάγοντας ανάλυση έργου, 

συγκεκριμενοποιώντας τους διδακτικούς στόχους, προσεγγίζοντας βαθμιαία με την 

τεχνική των μικρών βημάτων και ακολουθώντας τη μαθησιακή ιεραρχία, 

επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα. Πιστεύουν όμως, πως εξίσου σημαντική για 

τα παιδιά με ΔΑΦ είναι και η μίμηση ενεργειών και συμπεριφορών τρίτων 

προσώπων, όπως και η ενίσχυση του αυτοελέγχου και της αυτορρύθμισης. Τεχνικές 

που συνδυάζουν αυτές τις αρχές είναι επίσης αποδεκτές, αποκομίζοντας τα οφέλη της 

κάθε κατεύθυνσης. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μην επιλέγουν σε μεγάλο 

ποσοστό στρατηγικές και μεθόδους βασισμένες σε καθαρά γνωστικές θεωρίες 
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μάθησης. Άρα, η αντιμετώπιση των ελλειμματικών περιοχών των παιδιών με ΔΑΦ 

εστιάζει περισσότερο σε συμπεριφορικές προσεγγίσεις και έπειτα ακολουθούν 

κοινωνικές και συνδυαστικές αυτών. 

Έχοντας κατασταλαγμένες πεποιθήσεις περί του αποτελεσματικότερου 

τρόπου μάθησης οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τις κατευθυντήριες γραμμές των ΑΠΣ 

για τον αυτισμό, καλούνται να προσαρμόσουν πολλές πτυχές των γενικών ΑΠΣ σε 

ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Παρατηρώντας τις επιλογές του δείγματος, ως προς 

την προσαρμογή των στόχων και του περιεχομένου τους, οι εκπαιδευτικοί 

προσαρμόζουν τους διδακτικούς στόχους, την οργάνωση των δραστηριοτήτων, τη 

γλωσσική διατύπωσή τους, τηρούν τη μαθησιακή ιεραρχία και προβαίνουν σε 

ανάλυση έργου. Διαφορές όμως, παρατηρούνται με βάση τη διαφοροποίηση 

ειδικότητας. Οι εκπαιδευτικοί ΓΑΕ δεν επιλέγουν σε ικανοποιητικά ποσοστά την 

προσαρμογή στόχων, οργάνωσης δραστηριοτήτων και την τήρηση της μαθησιακής 

ιεραρχίας. Επομένως, με μεγάλες ποσοστιαίες διαφορές μεταξύ των δύο ειδικοτήτων, 

προσαρμόζονται περισσότερο οι στόχοι και το περιεχόμενο των γενικών ΑΠΣ και 

λιγότερο οι στρατηγικές διδασκαλίας. 

Ανάλογες διαφορές εντοπίζονται και σε μεταβλητές που αφορούν την 

προσαρμογή στρατηγικών διδασκαλίας. Την προκαταβολική οργάνωση φαίνεται να 

προτιμούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, ενώ και οι δύο ειδικότητες κάνουν χρήση 

γνωστικής μαθητείας σε αρκετές περιπτώσεις. Γενικά επιλέγονται καθοδικές 

στρατηγικές διδασκαλίας.  

Οι συμπεριφορικές δυσκολίες των παιδιών με ΔΑΦ χρήζουν ιδιαίτερης 

αντιμετώπισης, με βάση τη βιβλιογραφία. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η διδασκαλία 

μέσω θετικής παρέμβασης λειτουργικών και κοινωνικά πιο αποδεκτών 

συμπεριφορών, σταδιακά αντικαθιστούν τις επαναλαμβανόμενες αρνητικές 
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συμπεριφορές που πολλές φορές δεν είναι απόλυτα κατανοητές. Σε αντίθεση με τις 

παραδοσιακές τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς που επιδιώκουν αλλαγή της ήδη 

υπάρχουσας αρνητικής.  

Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί έδειξαν, ότι ακολουθούν τις γραμμές 

των ΑΠΣ για τον αυτισμό στον τομέα της συμπεριφοράς με μεγάλες όμως 

ποσοστιαίες διαφορές ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες ειδικότητες. Έτσι, έχουμε και 

πάλι τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ να αξιολογούν, να αναλύουν λειτουργικά τη 

συμπεριφορά του παιδιού και να παρεμβαίνουν με «θετικές» τεχνικές, σε αντίθεση με 

εκπαιδευτικούς ΓΑΕ που επιλέγουν κατά πολύ λιγότερο τις συγκεκριμένες πρακτικές. 

Η μόνη τεχνική στην οποία συγκλίνουν περισσότερο οι επιλογές τους είναι η 

διδασκαλία εναλλακτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, την οποία και δεν προτιμούν 

αρκετά. 

Όμως, οι παραδοσιακές τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς φαίνεται πως 

επιλέγονται εξίσου, δείχνοντας μάλιστα σε μεγάλο βαθμό μια «συμφωνία» απόψεων. 

Κανένας εκπαιδευτικός δεν επιλέγει την «υπερδιόρθωση» ενώ όλοι σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στερούν ένα προνόμιο ή μια ανταμοιβή σε περίπτωση αρνητικής 

συμπεριφοράς. Αντίθετα, την επιβράβευση του παιδιού όταν αυτό δεν εκδηλώνει τη 

συγκεκριμένη αρνητική συμπεριφορά, επιλέγουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ. 

Στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων παρατηρούνται και πάλι διαφορές 

επιλογών, βάσει ειδικότητας. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν με παρατήρηση στο 

περιβάλλον του παιδιού και με άμεσες δοκιμασίες περισσότερο απ’ ότι με συνέντευξη 

των γονέων και άλλων οικείων προσώπων. Παρεμβαίνουν προσαρμόζοντας το 

περιβάλλον ώστε να προωθείται η γενίκευση, όμως τα δομημένα πλαίσια 

αλληλεπιδράσεων και η διδασκαλία κατά περίσταση επιλέγονται μεν περισσότερο 

από τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, διχάζουν όμως, ως προς τη συχνότητα χρήσης τους. 
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Η επικοινωνία είναι ο επόμενος τομέας ελλειμμάτων κι εδώ οι εκπαιδευτικοί 

τείνουν να εφαρμόζουν και να συμφωνούν σε αυτή την εφαρμογή διδακτικών 

παρεμβάσεων. Η άμεση διδασκαλία κερδίζει έδαφος με διδασκαλία ένας προς ένα και  

παροχή προτύπου για μίμηση όπου οι εκπαιδευτικοί και των δύο ειδικοτήτων 

επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό. Το αυτό, και η λεκτική-οπτική καθοδήγηση που 

επιλέγεται επίσης, αλλά σε μικρότερη συχνότητα. Την ίδια ποσοστιαία συμφωνία 

παρουσιάζουν και στην προσαρμογή του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό τη 

γενίκευση, όχι όμως και στη διδασκαλία κατά περίσταση. Αυτή είναι μια στρατηγική 

που διχάζει το δείγμα και τις ειδικότητες. Η απαραίτητη προηγηθείσα αξιολόγηση 

των παιδιών με ΔΑΦ επιλέγεται «πολύ συχνά» ή «πάντα» και από τις δύο ειδικότητες 

όταν παίρνει τη μορφή της συνέντευξης γονέων και οικείων προσώπων και την άμεση 

παρατήρηση στο περιβάλλον των παιδιών. Η άμεση δοκιμασία με τεχνάσματα 

επικοινωνίας επιλέγεται σε μικρό βαθμό από όλους τους εκπαιδευτικούς, και η  

αξιολόγηση μέσω βίντεο έχει σχεδόν 90% αποχή επιλογής. 

Το τελευταίο σημείο που αξίζει σχολίων, είναι κατά πόσο χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί το παιχνίδι ως μέσο μάθησης στρατηγικών, για την επίλυση 

προβλημάτων της καθημερινότητας. Είναι τεχνικές με καθαρά λειτουργικό ρόλο που 

βοηθούν τα παιδιά με ΔΑΦ να χρησιμοποιούν πληροφορίες και δεδομένα με τον 

κατάλληλο τρόπο προς εξυπηρέτηση προσωπικών τους ενεργειών. Παρατηρείται 

λοιπόν, πως οι τέσσερις αυτές τεχνικές (παρακώλυσης ενεργειών, εσκεμμένο λάθος, 

παράλειψη, επιλογή) επιλέγονται κατά βάση από τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ.  

Φαίνεται από την ανάλυση των  αποτελεσμάτων, πως η εξειδίκευση και η 

διδακτική εμπειρία στην Ειδική Εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις 

επιλογές διδακτικών παρεμβάσεων. Ως προς αυτό, ο χώρος της Ειδικής Αγωγής 

δείχνει να χωλαίνει, επιβεβαιώνοντας έτσι και τη βασική υπόθεση της έρευνας.  Οι 
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γενικές κατευθυντήριες γραμμές των ΑΠΣ για τον αυτισμό επιλέγονται κατά 

πλειοψηφία από εκπαιδευτικούς, με ειδίκευση στον τομέα της ΕΑΕ, για τις τρεις 

περιοχές που παρατηρούνται τα ελλείμματα των παιδιών. Εξαίρεση αποτελούν 

κάποιες τεχνικές με πολύ χαμηλά επίπεδα επιλογών, όπως η αξιολόγηση με 

βιντεοσκοπημένη αλληλεπίδραση, η υπερδιόρθωση ως τεχνική τροποποίησης 

συμπεριφοράς και η αντισταθμιστική στρατηγική διδασκαλίας κατά περίσταση στους 

τομείς της επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Διακρίνονται επομένως, επιλογές εκπαιδευτικών που δεν χαρακτηρίζονται 

από σύμπνοια απέναντι στα κοινά χαρακτηριστικά ελλείμματα των παιδιών με ΔΑΦ. 

Στους περισσότερους τομείς αξιολόγησης και παρέμβασης οι αντιλήψεις και συνάμα 

οι διδακτικές επιλογές είναι αντιδιαμέτρου αντίθετες μεταξύ των δύο ειδικοτήτων. 

Επιπλέον, η διαμόρφωση σταθερών αντιλήψεων σχετικά με θεωρίες μάθησης και 

αποδεδειγμένα αποτελεσματικές πρακτικές σε αυτό το κομμάτι του δείγματος είναι 

αμφιλεγόμενη.  

Αυτές οι αντιλήψεις, όπως σημειώνει ο Σαλβαράς, δημιουργούν την 

προσωπική διδακτική θεωρία του εκπαιδευτικού και αφορά απόψεις και στάσεις γύρω 

από την ίδια τη μάθηση, τη γνώση  και την εργασία. Δημιουργούνται από την 

εμπειρία, τη γενικότερη κοσμοαντίληψη, τα πρότυπα των θεωριών μάθησης και τα 

διδακτικά εργαλεία, όπως το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Κάποιες φορές οι 

κινούμενες από τα παραπάνω διδακτικές αποφάσεις εμπεριέχουν και ένα «μοντέλο» 

στρατηγικών που απαρτίζεται τόσο από έγκυρες προτεινόμενες στρατηγικές όσο και 

από άλλες προσωπικά διαμορφωμένες. Άλλες πάλι φορές αγνοούνται εναλλακτικές 

διέξοδοι με αποτέλεσμα τη χρήση μιας περιορισμένης γκάμας στρατηγικών (2011). 

Στην παρούσα, παρατηρείται μια μη σωστά μεθοδολογικά οργανωμένη αντιμετώπιση 

από πλευράς εκπαιδευτικών, με άλλοτε σύμφωνες επιλογές βάσει του ΑΠΣ για τον 
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αυτισμό, άλλοτε με πιο παραδοσιακές τεχνικές και με μεγάλη ανομοιογένεια 

κατεύθυνσης περί των μεθόδων αντιμετώπισης των βασικών ελλειμμάτων ανάλογα 

με την ειδίκευσή τους. 

Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, πως παρόλο που η έρευνά μας 

μελετά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις διδακτικές τους παρεμβάσεις, 

ως σταθερές και κατασταλαγμένες πεποιθήσεις που κινούν τις αντιδράσεις και τις 

διδακτικές τους αποφάσεις, δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο εκπαιδευτικοί 

(μεγάλο ποσοστό του δείγματος) με πολύ μικρή διδακτική εμπειρία και βασικές 

ανειδίκευτες γνώσεις σε θέματα αυτισμού έχουν διαμορφώσει τις προσωπικές 

«εγκαθιδρυμένες  θεωρίες» τους. Αυτός είναι ένας παράγοντας που καλείται να 

επανελεγχθεί έπειτα από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 

Υπάρχουν όμως επιπλέον θέματα και περιορισμοί που προκύπτουν από την 

παρούσα έρευνα και χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση.  

Αρχικά, το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό στο χώρο της Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης αλλάζει ως προς τον αριθμό και τη σύστασή του κάθε 

σχολική χρονιά είναι ένα βασικό μειονέκτημα ως προς τη «σταθερότητα» των 

αποτελεσμάτων.  

Επιπλέον η απουσία επίσημης  καταγραφής και καταμέτρησης των 

εκπαιδευτικών δομών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των περιπτώσεων ανά 

σχολική μονάδα είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί με 

απόλυτη ακρίβεια ο πληθυσμός της έρευνας.  

Ένα ερώτημα που προκύπτει από τα αποτελέσματα γύρω από τις επιλογές 

των εκπαιδευτικών είναι κατά πόσο μπορούν να διαμορφωθούν εκ νέου τα ΑΠΣ των 

ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να κατέχουν εξ αρχής τις 
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βασικές γνώσεις διδακτικής αντιμετώπισης όλων των δυνατών περιπτώσεων που 

δύναται να συναντήσουν στην καριέρα τους.  

Τέλος, σχετικά με τις προτεινόμενες πρακτικές των ΑΠΣ για τον αυτισμό, 

παρατηρείται πως υπάρχουν τεχνικές και μέθοδοι με πολύ χαμηλά επίπεδα επιλογής. 

Είναι ένα ακόμη σημείο που χρειάζεται επιπλέον εξέταση. Συμβαίνει γιατί δεν 

υπάρχει η σωστή ενημέρωση σε κάθε τομέα που αφορά την εκπαίδευση παιδιών με 

ΔΑΦ, γιατί δεν μπορούν να αποδώσουν πρακτικά κάτι που περιγράφεται ως 

θεωρητική διαδικασία ή γιατί έπειτα από πρακτική άσκηση αυτών καταλήγουν στην 

απουσία αποτελεσματικότητας; 

Βάσει των  παραπάνω, είναι φανερό πως αυτή τη σχολική χρονιά στο χώρο 

της ΕΑΕ υπηρετεί όχι μόνο ειδικευμένο προσωπικό αλλά και μεγάλο ποσοστό 

ανειδίκευτων εκπαιδευτικών με πολύ μικρή διδακτική προϋπηρεσία. Δεδομένου ότι 

τα ισχύοντα ΑΠΣ των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων δεν πραγματεύονται 

διδακτική και εκπαιδευτική αντιμετώπιση όλων των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 

γίνεται κατανοητό πως οι αποφάσεις τους αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο ποσοστό 

κινούνται από τα βιώματα πανεπιστημιακής πρακτικής και τα πανεπιστημιακά 

μαθήματα που απευθύνονται στη «νόρμα» της μαθητικής απόδοσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 
Πίνακας 4 : Ποσοστά ειδίκευσης εκπαιδευτικών ανά εκπαιδευτικό πλαίσιο εργασίας 

Σπουδές * Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας Crosstabulation 

 Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας Total 

Ειδικό Σχολείο Τμήμα Ένταξης Παράλληλη Στήριξη 

Σπουδές 

AEI Γενικής 

Count 0 0 18 18 

% within Σπουδές 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας 0,0% 0,0% 43,9% 15,1% 

% of Total 0,0% 0,0% 15,1% 15,1% 

AEI Γενικής & 

Σεμινάριο 

Count 0 0 7 7 

% within Σπουδές 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας 0,0% 0,0% 17,1% 5,9% 

% of Total 0,0% 0,0% 5,9% 5,9% 

AEI Γενικής & 

Διδασκαλείο 

Count 1 5 0 6 

% within Σπουδές 16,7% 83,3% 0,0% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας 6,7% 7,9% 0,0% 5,0% 

% of Total 0,8% 4,2% 0,0% 5,0% 

AEI Γενικής & 

Διδασκαλείο & 

Σεμινάριο 

Count 2 3 0 5 

% within Σπουδές 40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας 13,3% 4,8% 0,0% 4,2% 

% of Total 1,7% 2,5% 0,0% 4,2% 

AEI Γενικής & 

Μεταπτυχιακό 

Count 0 0 12 12 

% within Σπουδές 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας 0,0% 0,0% 29,3% 10,1% 

% of Total 0,0% 0,0% 10,1% 10,1% 

AEI Γενικής & 

Διδασκαλείο & 

Μεταπτυχιακό 

Count 1 2 0 3 

% within Σπουδές 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας 6,7% 3,2% 0,0% 2,5% 

% of Total 0,8% 1,7% 0,0% 2,5% 

AEI Ειδικής 

Count 4 33 0 37 

% within Σπουδές 10,8% 89,2% 0,0% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας 26,7% 52,4% 0,0% 31,1% 

% of Total 3,4% 27,7% 0,0% 31,1% 

AEI Ειδικής & 

Σεμινάριο 

Count 3 6 2 11 

% within Σπουδές 27,3% 54,5% 18,2% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας 20,0% 9,5% 4,9% 9,2% 
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% of Total 2,5% 5,0% 1,7% 9,2% 

AEI Ειδικής & 

Μεταπτυχιακό 

Count 2 11 2 15 

% within Σπουδές 13,3% 73,3% 13,3% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας 13,3% 17,5% 4,9% 12,6% 

% of Total 1,7% 9,2% 1,7% 12,6% 

AEI Ειδικής & 

Μεταπτυχιακό & 

Σεμινάριο 

Count 2 3 0 5 

% within Σπουδές 40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας 13,3% 4,8% 0,0% 4,2% 

% of Total 1,7% 2,5% 0,0% 4,2% 

Total 

Count 15 63 41 119 

% within Σπουδές 12,6% 52,9% 34,5% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 12,6% 52,9% 34,5% 100,0% 

 

 

Πίνακας 5: Ποσοστά χρόνια διδακτικής υπηρεσίας σε σχέση με το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο εργασίας 

Χρόνια Διδακτικής Εμπειρίας * Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας Crosstabulation 

 Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργασίας Total 

Ειδικό Σχολείο Τμήμα Ένταξης Παράλληλη Στήριξη 

Χρόνια Διδακτικής 

Εμπειρίας 

1-3 

Count 0 0 22 22 

% within Χρόνια Διδακτικής 

Εμπειρίας 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 

Εργασίας 
0,0% 0,0% 53,7% 18,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 18,5% 18,5% 

4-6 

Count 2 20 17 39 

% within Χρόνια Διδακτικής 

Εμπειρίας 
5,1% 51,3% 43,6% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 

Εργασίας 
13,3% 31,7% 41,5% 32,8% 

% of Total 1,7% 16,8% 14,3% 32,8% 

7-11 

Count 9 33 2 44 

% within Χρόνια Διδακτικής 

Εμπειρίας 
20,5% 75,0% 4,5% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 

Εργασίας 
60,0% 52,4% 4,9% 37,0% 

% of Total 7,6% 27,7% 1,7% 37,0% 

12-20 Count 4 7 0 11 



92 
 

% within Χρόνια Διδακτικής 

Εμπειρίας 
36,4% 63,6% 0,0% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 

Εργασίας 
26,7% 11,1% 0,0% 9,2% 

% of Total 3,4% 5,9% 0,0% 9,2% 

21-35 

Count 0 3 0 3 

% within Χρόνια Διδακτικής 

Εμπειρίας 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 

Εργασίας 
0,0% 4,8% 0,0% 2,5% 

% of Total 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 

Total 

Count 15 63 41 119 

% within Χρόνια Διδακτικής 

Εμπειρίας 
12,6% 52,9% 34,5% 100,0% 

% within Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 

Εργασίας 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 12,6% 52,9% 34,5% 100,0% 

 

 

Πίνακας 6  

Μεθοδολογία - Σταδιακή Διαμόρφωση Συμπεριφοράς 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 13 10,9 10,9 10,9 

Λίγο 20 16,8 16,8 27,7 

Αρκετά 18 15,1 15,1 42,9 

Πολύ συχνά 43 36,1 36,1 79,0 

Πάντα 25 21,0 21,0 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

 

Πίνακας 7 

Μεθοδολογία - Ανάλυση Έργου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λίγο 9 7,6 7,6 7,6 

Αρκετά 22 18,5 18,5 26,1 

Πολύ συχνά 22 18,5 18,5 44,5 

Πάντα 66 55,5 55,5 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
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Πίνακας 8 

Μεθοδολογία - Ένα βήμα εγώ-τα υπόλοιπα το παιδί 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 15 12,6 12,6 12,6 

Λίγο 22 18,5 18,5 31,1 

Αρκετά 30 25,2 25,2 56,3 

Πολύ συχνά 38 31,9 31,9 88,2 

Πάντα 14 11,8 11,8 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

Πίνακας 9 

Μεθοδολογία - Συστηματική Διδασκαλία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 3 2,5 2,5 2,5 

Λίγο 11 9,2 9,2 11,8 

Αρκετά 24 20,2 20,2 31,9 

Πολύ συχνά 32 26,9 26,9 58,8 

Πάντα 49 41,2 41,2 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

Πίνακας 10 

Μεθοδολογία - Προσαρμογή στόχων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 2 1,7 1,7 1,7 

Λίγο 9 7,6 7,6 9,3 

Αρκετά 26 21,8 22,0 31,4 

Πολύ συχνά 29 24,4 24,6 55,9 

Πάντα 52 43,7 44,1 100,0 

Total 118 99,2 100,0 
 

Missing System 1 ,8 
  

Total 119 100,0 
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Πίνακας 11 

Μεθοδολογία - Προτροπές και αποσύρσεις 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 3 2,5 2,5 2,5 

Λίγο 7 5,9 5,9 8,4 

Αρκετά 31 26,1 26,1 34,5 

Πολύ συχνά 34 28,6 28,6 63,0 

Πάντα 44 37,0 37,0 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

Πίνακας 12 

Συμπεριφορά - Υπερδιόρθωση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 90 75,6 75,6 75,6 

Λίγο 25 21,0 21,0 96,6 

Αρκετά 3 2,5 2,5 99,2 

Πολύ συχνά 1 ,8 ,8 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

Πίνακας 13 

Συμπεριφορά - Στερώ προνόμιο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λίγο 2 1,7 1,7 1,7 

Αρκετά 35 29,4 29,4 31,1 

Πολύ συχνά 58 48,7 48,7 79,8 

Πάντα 24 20,2 20,2 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

Πίνακας 14 

Μεθοδολογία - Γνωστική Μαθητεία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 11 9,2 9,3 9,3 

Λίγο 12 10,1 10,2 19,5 

Αρκετά 31 26,1 26,3 45,8 

Πολύ συχνά 27 22,7 22,9 68,6 

Πάντα 37 31,1 31,4 100,0 

Total 118 99,2 100,0 
 

Missing System 1 ,8 
  

Total 119 100,0 
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Πίνακας 15 

Μεθοδολογία - Τελικός αυτοέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 20 16,8 16,9 16,9 

Λίγο 33 27,7 28,0 44,9 

Αρκετά 26 21,8 22,0 66,9 

Πολύ συχνά 28 23,5 23,7 90,7 

Πάντα 11 9,2 9,3 100,0 

Total 118 99,2 100,0 
 

Missing System 1 ,8 
  

Total 119 100,0 
  

 

 

 

Πίνακας 16 

Συμπεριφορά - Συνθήκες αρνητικής συμπεριφοράς 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 1 ,8 ,8 ,8 

Λίγο 13 10,9 10,9 11,8 

Αρκετά 35 29,4 29,4 41,2 

Πολύ συχνά 28 23,5 23,5 64,7 

Πάντα 42 35,3 35,3 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

 

 

Πίνακας 17 

Συμπεριφορά - Παγόβουνο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 7 5,9 5,9 5,9 

Λίγο 19 16,0 16,0 21,8 

Αρκετά 31 26,1 26,1 47,9 

Πολύ συχνά 30 25,2 25,2 73,1 

Πάντα 32 26,9 26,9 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
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Πίνακας 18 

Κοινωνικές Δεξιότητες - Αφορμή από το παιδί 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 19 16,0 16,0 16,0 

Λίγο 19 16,0 16,0 31,9 

Αρκετά 36 30,3 30,3 62,2 

Πολύ συχνά 30 25,2 25,2 87,4 

Πάντα 15 12,6 12,6 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

 

 

Πίνακας 19 

Επικοινωνία - Παροχή προτύπου προς μίμηση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 2 1,7 1,7 1,7 

Λίγο 5 4,2 4,2 5,9 

Αρκετά 19 16,0 16,0 21,8 

Πολύ συχνά 29 24,4 24,4 46,2 

Πάντα 64 53,8 53,8 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

 

 

Πίνακας 20 

Μεθοδολογία - Ενημέρωση του μαθητή πριν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 25 21,0 21,0 21,0 

Λίγο 27 22,7 22,7 43,7 

Αρκετά 22 18,5 18,5 62,2 

Πολύ συχνά 30 25,2 25,2 87,4 

Πάντα 15 12,6 12,6 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
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Πίνακας 21 

Συμπεριφορά - Γνωστική μαθητεία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 16 13,4 13,6 13,6 

Λίγο 34 28,6 28,8 42,4 

Αρκετά 42 35,3 35,6 78,0 

Πολύ συχνά 14 11,8 11,9 89,8 

Πάντα 12 10,1 10,2 100,0 

Total 118 99,2 100,0 
 

Missing System 1 ,8 
  

Total 119 100,0 
  

 

 

Πίνακας 22 

Μεθοδολογία - Χώρος αυτόνομης εργασίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 18 15,1 15,1 15,1 

Λίγο 24 20,2 20,2 35,3 

Αρκετά 30 25,2 25,2 60,5 

Πολύ συχνά 24 20,2 20,2 80,7 

Πάντα 23 19,3 19,3 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

 

Πίνακας 23 

Μεθοδολογία - Χώρος εργασίας ένας προς ένα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 6 5,0 5,0 5,0 

Λίγο 13 10,9 10,9 16,0 

Αρκετά 25 21,0 21,0 37,0 

Πολύ συχνά 29 24,4 24,4 61,3 

Πάντα 46 38,7 38,7 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
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Πίνακας 24 

Μεθοδολογία - Χώρος Παιχνιδιού 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 13 10,9 10,9 10,9 

Λίγο 19 16,0 16,0 26,9 

Αρκετά 25 21,0 21,0 47,9 

Πολύ συχνά 29 24,4 24,4 72,3 

Πάντα 32 26,9 26,9 99,2 

11 1 ,8 ,8 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

Πίνακας 25 

Μεθοδολογία - Εξατομικευμένο Ημερήσιο Πρόγραμμα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 4 3,4 3,4 3,4 

Λίγο 12 10,1 10,1 13,4 

Αρκετά 25 21,0 21,0 34,5 

Πολύ συχνά 30 25,2 25,2 59,7 

Πάντα 48 40,3 40,3 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

Πίνακας 26 

Μεθοδολογία - Σύστημα Εργασίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 12 10,1 10,2 10,2 

Λίγο 24 20,2 20,3 30,5 

Αρκετά 27 22,7 22,9 53,4 

Πολύ συχνά 21 17,6 17,8 71,2 

Πάντα 34 28,6 28,8 100,0 

Total 118 99,2 100,0 
 

Missing System 1 ,8 
  

Total 119 100,0 
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Πίνακας 34β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Πληροφορίες από γονείς Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 4 12 12 12 11 51 

% within Ειδικότητα 7,8% 23,5% 23,5% 23,5% 21,6% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Πληροφορίες από γονείς 
80,0% 92,3% 60,0% 44,4% 20,4% 42,9% 

% of Total 3,4% 10,1% 10,1% 10,1% 9,2% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 1 8 15 43 68 

% within Ειδικότητα 1,5% 1,5% 11,8% 22,1% 63,2% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Πληροφορίες από γονείς 
20,0% 7,7% 40,0% 55,6% 79,6% 57,1% 

% of Total 0,8% 0,8% 6,7% 12,6% 36,1% 57,1% 

Total 

Count 5 13 20 27 54 119 

% within Ειδικότητα 4,2% 10,9% 16,8% 22,7% 45,4% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Πληροφορίες από γονείς 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 4,2% 10,9% 16,8% 22,7% 45,4% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 34γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 29,375
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 31,867 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 27,438 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,14. 
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Πίνακας 35β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Παρατήρηση στο περιβάλλον Total 

Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 2 18 16 15 51 

% within Ειδικότητα 3,9% 35,3% 31,4% 29,4% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Παρατήρηση στο περιβάλλον 
100,0% 75,0% 64,0% 22,1% 42,9% 

% of Total 1,7% 15,1% 13,4% 12,6% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 6 9 53 68 

% within Ειδικότητα 0,0% 8,8% 13,2% 77,9% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Παρατήρηση στο περιβάλλον 
0,0% 25,0% 36,0% 77,9% 57,1% 

% of Total 0,0% 5,0% 7,6% 44,5% 57,1% 

Total 

Count 2 24 25 68 119 

% within Ειδικότητα 1,7% 20,2% 21,0% 57,1% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Παρατήρηση στο περιβάλλον 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,7% 20,2% 21,0% 57,1% 100,0% 

 

 

Πίνακας 35γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 29,366
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 31,109 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 27,267 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86. 
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Πίνακας 36β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Συνθήκες αρνητικής συμπεριφοράς Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 13 16 9 12 51 

% within Ειδικότητα 2,0% 25,5% 31,4% 17,6% 23,5% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Συνθήκες αρνητικής 

συμπεριφοράς 

100,0% 100,0% 45,7% 32,1% 28,6% 42,9% 

% of Total 0,8% 10,9% 13,4% 7,6% 10,1% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 0 19 19 30 68 

% within Ειδικότητα 0,0% 0,0% 27,9% 27,9% 44,1% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Συνθήκες αρνητικής 

συμπεριφοράς 

0,0% 0,0% 54,3% 67,9% 71,4% 57,1% 

% of Total 0,0% 0,0% 16,0% 16,0% 25,2% 57,1% 

Total 

Count 1 13 35 28 42 119 

% within Ειδικότητα 0,8% 10,9% 29,4% 23,5% 35,3% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Συνθήκες αρνητικής 

συμπεριφοράς 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 0,8% 10,9% 29,4% 23,5% 35,3% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 36γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,596
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 28,850 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,797 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 
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Πίνακας 37β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Παγόβουνο Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 7 17 10 8 9 51 

% within Ειδικότητα 13,7% 33,3% 19,6% 15,7% 17,6% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Παγόβουνο 
100,0% 89,5% 32,3% 26,7% 28,1% 42,9% 

% of Total 5,9% 14,3% 8,4% 6,7% 7,6% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 2 21 22 23 68 

% within Ειδικότητα 0,0% 2,9% 30,9% 32,4% 33,8% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Παγόβουνο 
0,0% 10,5% 67,7% 73,3% 71,9% 57,1% 

% of Total 0,0% 1,7% 17,6% 18,5% 19,3% 57,1% 

Total 

Count 7 19 31 30 32 119 

% within Ειδικότητα 5,9% 16,0% 26,1% 25,2% 26,9% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Παγόβουνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,9% 16,0% 26,1% 25,2% 26,9% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 37γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 33,662
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 37,940 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,604 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,00. 
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Πίνακας 38β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Κοινωνικές Δεξιότητες Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 7 12 11 7 14 51 

% within Ειδικότητα 13,7% 23,5% 21,6% 13,7% 27,5% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Κοινωνικές Δεξιότητες 
77,8% 92,3% 57,9% 35,0% 24,1% 42,9% 

% of Total 5,9% 10,1% 9,2% 5,9% 11,8% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 2 1 8 13 44 68 

% within Ειδικότητα 2,9% 1,5% 11,8% 19,1% 64,7% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Κοινωνικές Δεξιότητες 
22,2% 7,7% 42,1% 65,0% 75,9% 57,1% 

% of Total 1,7% 0,8% 6,7% 10,9% 37,0% 57,1% 

Total 

Count 9 13 19 20 58 119 

% within Ειδικότητα 7,6% 10,9% 16,0% 16,8% 48,7% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Κοινωνικές Δεξιότητες 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 7,6% 10,9% 16,0% 16,8% 48,7% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 38γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,020
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 30,076 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 25,186 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,86. 
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Πίνακας 39β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Εναλλακτικές Δεξιότητες Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 21 11 5 11 3 51 

% within Ειδικότητα 41,2% 21,6% 9,8% 21,6% 5,9% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Εναλλακτικές Δεξιότητες 
58,3% 45,8% 31,2% 50,0% 14,3% 42,9% 

% of Total 17,6% 9,2% 4,2% 9,2% 2,5% 42,9% 

Δάσκαλος Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 15 13 11 11 18 68 

% within Ειδικότητα 22,1% 19,1% 16,2% 16,2% 26,5% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Εναλλακτικές Δεξιότητες 
41,7% 54,2% 68,8% 50,0% 85,7% 57,1% 

% of Total 12,6% 10,9% 9,2% 9,2% 15,1% 57,1% 

Total 

Count 36 24 16 22 21 119 

% within Ειδικότητα 30,3% 20,2% 13,4% 18,5% 17,6% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Εναλλακτικές Δεξιότητες 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 30,3% 20,2% 13,4% 18,5% 17,6% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 39γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,946
a
 4 ,018 

Likelihood Ratio 12,928 4 ,012 

Linear-by-Linear Association 7,577 1 ,006 

N of Valid Cases 119 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,86. 
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Πίνακας 40β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Εναλλακ. αντικατάσταση στερεοτυπιών Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 26 9 10 4 2 51 

% within Ειδικότητα 51,0% 17,6% 19,6% 7,8% 3,9% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Εναλλακ. αντικατάσταση 

στερεοτυπιών 

81,2% 40,9% 27,0% 20,0% 25,0% 42,9% 

% of Total 21,8% 7,6% 8,4% 3,4% 1,7% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 6 13 27 16 6 68 

% within Ειδικότητα 8,8% 19,1% 39,7% 23,5% 8,8% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Εναλλακ. αντικατάσταση 

στερεοτυπιών 

18,8% 59,1% 73,0% 80,0% 75,0% 57,1% 

% of Total 5,0% 10,9% 22,7% 13,4% 5,0% 57,1% 

Total 

Count 32 22 37 20 8 119 

% within Ειδικότητα 26,9% 18,5% 31,1% 16,8% 6,7% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Εναλλακ. αντικατάσταση 

στερεοτυπιών 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 26,9% 18,5% 31,1% 16,8% 6,7% 100,0% 

 

 

 

Πίνακας 40γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,389
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 29,686 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,299 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,43. 
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Πίνακας 41β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Δίνω νόημα σε συμπεριφορά Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 20 14 11 4 2 51 

% within Ειδικότητα 39,2% 27,5% 21,6% 7,8% 3,9% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - Δίνω 

νόημα σε συμπεριφορά 
80,0% 66,7% 25,0% 18,2% 28,6% 42,9% 

% of Total 16,8% 11,8% 9,2% 3,4% 1,7% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 5 7 33 18 5 68 

% within Ειδικότητα 7,4% 10,3% 48,5% 26,5% 7,4% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - Δίνω 

νόημα σε συμπεριφορά 
20,0% 33,3% 75,0% 81,8% 71,4% 57,1% 

% of Total 4,2% 5,9% 27,7% 15,1% 4,2% 57,1% 

Total 

Count 25 21 44 22 7 119 

% within Ειδικότητα 21,0% 17,6% 37,0% 18,5% 5,9% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - Δίνω 

νόημα σε συμπεριφορά 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 17,6% 37,0% 18,5% 5,9% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 41γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,727
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 32,055 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 24,213 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,00. 
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Πίνακας 42β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Υπερδιόρθωση Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 34 17 0 0 51 

% within Ειδικότητα 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Υπερδιόρθωση 
37,8% 68,0% 0,0% 0,0% 42,9% 

% of Total 28,6% 14,3% 0,0% 0,0% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 56 8 3 1 68 

% within Ειδικότητα 82,4% 11,8% 4,4% 1,5% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Υπερδιόρθωση 
62,2% 32,0% 100,0% 100,0% 57,1% 

% of Total 47,1% 6,7% 2,5% 0,8% 57,1% 

Total 

Count 90 25 3 1 119 

% within Ειδικότητα 75,6% 21,0% 2,5% 0,8% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Υπερδιόρθωση 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 75,6% 21,0% 2,5% 0,8% 100,0% 

 

Πίνακας 42γ : Λόγω υποκατηγοριών με <5 υποκείμενα ελέγχεται η σχέση με τον 

συντελεστή Kendall's tau-c 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,401
a
 3 ,015 

Likelihood Ratio 11,855 3 ,008 

Linear-by-Linear Association ,658 1 ,417 

N of Valid Cases 119 
  

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-c -,134 ,079 -1,693 ,091 

Spearman Correlation -,157 ,092 -1,725 ,087
c
 

Interval by Interval Pearson's R -,075 ,093 -,810 ,420
c
 

N of Valid Cases 119 
   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίνακας 43β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Στερώ προνόμιο Total 

Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 16 29 5 51 

% within Ειδικότητα 2,0% 31,4% 56,9% 9,8% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Στερώ προνόμιο 
50,0% 45,7% 50,0% 20,8% 42,9% 

% of Total 0,8% 13,4% 24,4% 4,2% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 19 29 19 68 

% within Ειδικότητα 1,5% 27,9% 42,6% 27,9% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Στερώ προνόμιο 
50,0% 54,3% 50,0% 79,2% 57,1% 

% of Total 0,8% 16,0% 24,4% 16,0% 57,1% 

Total 

Count 2 35 58 24 119 

% within Ειδικότητα 1,7% 29,4% 48,7% 20,2% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Στερώ προνόμιο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,7% 29,4% 48,7% 20,2% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 43γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,120
a
 3 ,106 

Likelihood Ratio 6,528 3 ,089 

Linear-by-Linear Association 2,686 1 ,101 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86. 
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Πίνακας 44β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Αρνητικές Συνέπειες Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 2 15 22 11 50 

% within Ειδικότητα 0,0% 4,0% 30,0% 44,0% 22,0% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Αρνητικές Συνέπειες 
0,0% 50,0% 48,4% 47,8% 30,6% 42,4% 

% of Total 0,0% 1,7% 12,7% 18,6% 9,3% 42,4% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 2 16 24 25 68 

% within Ειδικότητα 1,5% 2,9% 23,5% 35,3% 36,8% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Αρνητικές Συνέπειες 
100,0% 50,0% 51,6% 52,2% 69,4% 57,6% 

% of Total 0,8% 1,7% 13,6% 20,3% 21,2% 57,6% 

Total 

Count 1 4 31 46 36 118 

% within Ειδικότητα 0,8% 3,4% 26,3% 39,0% 30,5% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Αρνητικές Συνέπειες 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 0,8% 3,4% 26,3% 39,0% 30,5% 100,0% 

 

Πίνακας 44γ (Λόγω υποκατηγοριών με <5 υποκείμενα ελέγχεται η σχέση με τον 

συντελεστή Kendall's tau-c) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,909
a
 4 ,418 

Likelihood Ratio 4,340 4 ,362 

Linear-by-Linear Association 1,319 1 ,251 

N of Valid Cases 118 
  

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-c ,137 ,097 1,408 ,159 

Spearman Correlation ,127 ,090 1,379 ,171
c
 

Interval by Interval Pearson's R ,106 ,091 1,150 ,252
c
 

N of Valid Cases 118 
   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίνακας 45β 

Crosstab 

 Συμπεριφορά - Επιβράβευση όταν έχει σωστή συμπεριφορά Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 19 16 9 4 3 51 

% within Ειδικότητα 37,3% 31,4% 17,6% 7,8% 5,9% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Επιβράβευση όταν έχει 

σωστή συμπεριφορά 

55,9% 64,0% 27,3% 28,6% 23,1% 42,9% 

% of Total 16,0% 13,4% 7,6% 3,4% 2,5% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 15 9 24 10 10 68 

% within Ειδικότητα 22,1% 13,2% 35,3% 14,7% 14,7% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Επιβράβευση όταν έχει 

σωστή συμπεριφορά 

44,1% 36,0% 72,7% 71,4% 76,9% 57,1% 

% of Total 12,6% 7,6% 20,2% 8,4% 8,4% 57,1% 

Total 

Count 34 25 33 14 13 119 

% within Ειδικότητα 28,6% 21,0% 27,7% 11,8% 10,9% 100,0% 

% within Συμπεριφορά - 

Επιβράβευση όταν έχει 

σωστή συμπεριφορά 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,6% 21,0% 27,7% 11,8% 10,9% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 45γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,435
a
 4 ,009 

Likelihood Ratio 13,729 4 ,008 

Linear-by-Linear Association 9,020 1 ,003 

N of Valid Cases 119 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,57. 
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Πίνακας 46β 

Crosstab 

 Κοινωνικές Δεξιότητες - Πληροφορίες από γονείς Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 3 15 14 10 9 51 

% within Ειδικότητα 5,9% 29,4% 27,5% 19,6% 17,6% 100,0% 

% within Κοινωνικές 

Δεξιότητες - Πληροφορίες 

από γονείς 

75,0% 88,2% 58,3% 40,0% 18,4% 42,9% 

% of Total 2,5% 12,6% 11,8% 8,4% 7,6% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 2 10 15 40 68 

% within Ειδικότητα 1,5% 2,9% 14,7% 22,1% 58,8% 100,0% 

% within Κοινωνικές 

Δεξιότητες - Πληροφορίες 

από γονείς 

25,0% 11,8% 41,7% 60,0% 81,6% 57,1% 

% of Total 0,8% 1,7% 8,4% 12,6% 33,6% 57,1% 

Total 

Count 4 17 24 25 49 119 

% within Ειδικότητα 3,4% 14,3% 20,2% 21,0% 41,2% 100,0% 

% within Κοινωνικές 

Δεξιότητες - Πληροφορίες 

από γονείς 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,4% 14,3% 20,2% 21,0% 41,2% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 46γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,412
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 32,728 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 28,622 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,71. 
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Πίνακας 47β 

Crosstab 

 Κοινωνικές Δεξιότητες - Παρατήρηση στο περιβάλλον Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 4 14 17 15 51 

% within Ειδικότητα 2,0% 7,8% 27,5% 33,3% 29,4% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Παρατήρηση στο περιβάλλον 
100,0% 100,0% 60,9% 70,8% 22,4% 42,9% 

% of Total 0,8% 3,4% 11,8% 14,3% 12,6% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 0 9 7 52 68 

% within Ειδικότητα 0,0% 0,0% 13,2% 10,3% 76,5% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Παρατήρηση στο περιβάλλον 
0,0% 0,0% 39,1% 29,2% 77,6% 57,1% 

% of Total 0,0% 0,0% 7,6% 5,9% 43,7% 57,1% 

Total 

Count 1 4 23 24 67 119 

% within Ειδικότητα 0,8% 3,4% 19,3% 20,2% 56,3% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Παρατήρηση στο περιβάλλον 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 0,8% 3,4% 19,3% 20,2% 56,3% 100,0% 

 

Πίνακας 47γ (Λόγω υποκατηγοριών με <5 υποκείμενα ελέγχεται η σχέση με τον 

συντελεστή Kendall's tau-c) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,847
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 31,510 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,297 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-c ,468 ,084 5,557 ,000 

Spearman Correlation ,456 ,081 5,545 ,000
c
 

Interval by Interval Pearson's R ,435 ,075 5,221 ,000
c
 

N of Valid Cases 119 
   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίνακας 48β 

Crosstab 

 Κοινωνικές Δεξιότητες - Άμεση δοκιμασία Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 3 8 17 15 8 51 

% within Ειδικότητα 5,9% 15,7% 33,3% 29,4% 15,7% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Άμεση δοκιμασία 
100,0% 88,9% 65,4% 51,7% 15,4% 42,9% 

% of Total 2,5% 6,7% 14,3% 12,6% 6,7% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 1 9 14 44 68 

% within Ειδικότητα 0,0% 1,5% 13,2% 20,6% 64,7% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Άμεση δοκιμασία 
0,0% 11,1% 34,6% 48,3% 84,6% 57,1% 

% of Total 0,0% 0,8% 7,6% 11,8% 37,0% 57,1% 

Total 

Count 3 9 26 29 52 119 

% within Ειδικότητα 2,5% 7,6% 21,8% 24,4% 43,7% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Άμεση δοκιμασία 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,5% 7,6% 21,8% 24,4% 43,7% 100,0% 

 

Πίνακας 48γ (Λόγω υποκατηγοριών με <5 υποκείμενα ελέγχεται η σχέση με τον 

συντελεστή Kendall's tau-c) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,132
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 37,894 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 32,367 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,29. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-c ,573 ,079 7,236 ,000 

Spearman Correlation ,531 ,072 6,773 ,000
c
 

Interval by Interval Pearson's R ,524 ,067 6,650 ,000
c
 

N of Valid Cases 119 
   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίνακας 49β 

Crosstab 

 Κοινωνικές Δεξιότητες - Δομημένες Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 15 12 12 6 6 51 

% within Ειδικότητα 29,4% 23,5% 23,5% 11,8% 11,8% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Δομημένες Κοινωνικές 

Αλληλεπιδράσεις 

93,8% 54,5% 52,2% 24,0% 18,2% 42,9% 

% of Total 12,6% 10,1% 10,1% 5,0% 5,0% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 10 11 19 27 68 

% within Ειδικότητα 1,5% 14,7% 16,2% 27,9% 39,7% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Δομημένες Κοινωνικές 

Αλληλεπιδράσεις 

6,2% 45,5% 47,8% 76,0% 81,8% 57,1% 

% of Total 0,8% 8,4% 9,2% 16,0% 22,7% 57,1% 

Total 

Count 16 22 23 25 33 119 

% within Ειδικότητα 13,4% 18,5% 19,3% 21,0% 27,7% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Δομημένες Κοινωνικές 

Αλληλεπιδράσεις 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 13,4% 18,5% 19,3% 21,0% 27,7% 100,0% 

 

 

 

Πίνακας 49γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,799
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 34,046 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 27,786 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,86. 
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Πίνακας 50β 

Crosstab 

 Κοινωνικές Δεξιότητες - Αφορμή από το παιδί Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 14 10 12 11 4 51 

% within Ειδικότητα 27,5% 19,6% 23,5% 21,6% 7,8% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Αφορμή από το παιδί 
73,7% 52,6% 33,3% 36,7% 26,7% 42,9% 

% of Total 11,8% 8,4% 10,1% 9,2% 3,4% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 5 9 24 19 11 68 

% within Ειδικότητα 7,4% 13,2% 35,3% 27,9% 16,2% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Αφορμή από το παιδί 
26,3% 47,4% 66,7% 63,3% 73,3% 57,1% 

% of Total 4,2% 7,6% 20,2% 16,0% 9,2% 57,1% 

Total 

Count 19 19 36 30 15 119 

% within Ειδικότητα 16,0% 16,0% 30,3% 25,2% 12,6% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Αφορμή από το παιδί 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 16,0% 16,0% 30,3% 25,2% 12,6% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 50γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,522
a
 4 ,021 

Likelihood Ratio 11,689 4 ,020 

Linear-by-Linear Association 9,010 1 ,003 

N of Valid Cases 119 
  

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,43. 
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Πίνακας 51β 

Crosstab 

 Κοινωνικές Δεξιότητες - Προσαρμογή περιβάλλοντος για 

γενίκευση 

Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 14 11 15 10 51 

% within Ειδικότητα 2,0% 27,5% 21,6% 29,4% 19,6% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Προσαρμογή περιβάλλοντος για 

γενίκευση 

100,0% 60,9% 64,7% 53,6% 20,0% 42,9% 

% of Total 0,8% 11,8% 9,2% 12,6% 8,4% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 9 6 13 40 68 

% within Ειδικότητα 0,0% 13,2% 8,8% 19,1% 58,8% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Προσαρμογή περιβάλλοντος για 

γενίκευση 

0,0% 39,1% 35,3% 46,4% 80,0% 57,1% 

% of Total 0,0% 7,6% 5,0% 10,9% 33,6% 57,1% 

Total 

Count 1 23 17 28 50 119 

% within Ειδικότητα 0,8% 19,3% 14,3% 23,5% 42,0% 100,0% 

% within Κοινωνικές Δεξιότητες - 

Προσαρμογή περιβάλλοντος για 

γενίκευση 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 0,8% 19,3% 14,3% 23,5% 42,0% 100,0% 

 

 

Πίνακας 51γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,673
a
 4 ,001 

Likelihood Ratio 20,955 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 15,434 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 
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Πίνακας 52β 

Crosstab 

 Επικοινωνία - Πληροφορίες από γονείς Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 4 14 9 13 11 51 

% within Ειδικότητα 7,8% 27,5% 17,6% 25,5% 21,6% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Πληροφορίες από γονείς 
100,0% 77,8% 56,2% 48,1% 20,4% 42,9% 

% of Total 3,4% 11,8% 7,6% 10,9% 9,2% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 4 7 14 43 68 

% within Ειδικότητα 0,0% 5,9% 10,3% 20,6% 63,2% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Πληροφορίες από γονείς 
0,0% 22,2% 43,8% 51,9% 79,6% 57,1% 

% of Total 0,0% 3,4% 5,9% 11,8% 36,1% 57,1% 

Total 

Count 4 18 16 27 54 119 

% within Ειδικότητα 3,4% 15,1% 13,4% 22,7% 45,4% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Πληροφορίες από γονείς 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,4% 15,1% 13,4% 22,7% 45,4% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 52γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,927
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 29,546 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 25,978 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,71. 
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Πίνακας  53β 

Crosstab 

 Επικοινωνία- Παρατήρηση στο περιβάλλον Total 

Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 4 13 18 16 51 

% within Ειδικότητα 7,8% 25,5% 35,3% 31,4% 100,0% 

% within Επικοινωνία- 

Παρατήρηση στο περιβάλλον 
57,1% 72,2% 69,2% 23,5% 42,9% 

% of Total 3,4% 10,9% 15,1% 13,4% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 3 5 8 52 68 

% within Ειδικότητα 4,4% 7,4% 11,8% 76,5% 100,0% 

% within Επικοινωνία- 

Παρατήρηση στο περιβάλλον 
42,9% 27,8% 30,8% 76,5% 57,1% 

% of Total 2,5% 4,2% 6,7% 43,7% 57,1% 

Total 

Count 7 18 26 68 119 

% within Ειδικότητα 5,9% 15,1% 21,8% 57,1% 100,0% 

% within Επικοινωνία- 

Παρατήρηση στο περιβάλλον 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,9% 15,1% 21,8% 57,1% 100,0% 

 

 

 

Πίνακας 53γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,678
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 25,404 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,388 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,00. 
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Πίνακας 54β 

Crosstab 

 Επικοινωνία - Προσχεδιασμένες δραστηριότητες Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 15 10 12 10 4 51 

% within Ειδικότητα 29,4% 19,6% 23,5% 19,6% 7,8% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Προσχεδιασμένες 

δραστηριότητες 

88,2% 55,6% 38,7% 40,0% 14,3% 42,9% 

% of Total 12,6% 8,4% 10,1% 8,4% 3,4% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 2 8 19 15 24 68 

% within Ειδικότητα 2,9% 11,8% 27,9% 22,1% 35,3% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Προσχεδιασμένες 

δραστηριότητες 

11,8% 44,4% 61,3% 60,0% 85,7% 57,1% 

% of Total 1,7% 6,7% 16,0% 12,6% 20,2% 57,1% 

Total 

Count 17 18 31 25 28 119 

% within Ειδικότητα 14,3% 15,1% 26,1% 21,0% 23,5% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Προσχεδιασμένες 

δραστηριότητες 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 14,3% 15,1% 26,1% 21,0% 23,5% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 54γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,114
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 27,488 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,226 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,29. 
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Πίνακας 55β 

Crosstab 

 Επικοινωνία - Τεχνάσματα επικοινωνίας Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 15 13 10 10 3 51 

% within Ειδικότητα 29,4% 25,5% 19,6% 19,6% 5,9% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Τεχνάσματα επικοινωνίας 
93,8% 56,5% 38,5% 29,4% 15,0% 42,9% 

% of Total 12,6% 10,9% 8,4% 8,4% 2,5% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 1 10 16 24 17 68 

% within Ειδικότητα 1,5% 14,7% 23,5% 35,3% 25,0% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Τεχνάσματα επικοινωνίας 
6,2% 43,5% 61,5% 70,6% 85,0% 57,1% 

% of Total 0,8% 8,4% 13,4% 20,2% 14,3% 57,1% 

Total 

Count 16 23 26 34 20 119 

% within Ειδικότητα 13,4% 19,3% 21,8% 28,6% 16,8% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Τεχνάσματα επικοινωνίας 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 13,4% 19,3% 21,8% 28,6% 16,8% 100,0% 

 

 

 

Πίνακας 55γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,728
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 30,809 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 25,260 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,86. 
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Πίνακας 56β 

Crosstab 

 Επικοινωνία - Χρήση βίντεο Total 

Καθόλου Λίγο Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 44 5 1 1 51 

% within Ειδικότητα 86,3% 9,8% 2,0% 2,0% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Χρήση βίντεο 
41,5% 55,6% 50,0% 50,0% 42,9% 

% of Total 37,0% 4,2% 0,8% 0,8% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 62 4 1 1 68 

% within Ειδικότητα 91,2% 5,9% 1,5% 1,5% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Χρήση βίντεο 
58,5% 44,4% 50,0% 50,0% 57,1% 

% of Total 52,1% 3,4% 0,8% 0,8% 57,1% 

Total 

Count 106 9 2 2 119 

% within Ειδικότητα 89,1% 7,6% 1,7% 1,7% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Χρήση βίντεο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 89,1% 7,6% 1,7% 1,7% 100,0% 

 

Πίνακας 56γ (Λόγω υποκατηγοριών με <5 υποκείμενα ελέγχεται η σχέση με τον 

συντελεστή Kendall's tau-c) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,755
a
 3 ,860 

Likelihood Ratio ,746 3 ,862 

Linear-by-Linear Association ,341 1 ,559 

N of Valid Cases 119 
  

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-c -,047 ,058 -,817 ,414 

Spearman Correlation -,077 ,093 -,832 ,407
c
 

Interval by Interval Pearson's R -,054 ,093 -,582 ,562
c
 

N of Valid Cases 119 
   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίνακας 57β 

Crosstab 

 Επικοινωνία - Διδασκαλία ένας προς ένα Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 7 16 18 10 51 

% within Ειδικότητα 0,0% 13,7% 31,4% 35,3% 19,6% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Διδασκαλία ένας προς ένα 
0,0% 77,8% 61,5% 58,1% 20,0% 42,9% 

% of Total 0,0% 5,9% 13,4% 15,1% 8,4% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 3 2 10 13 40 68 

% within Ειδικότητα 4,4% 2,9% 14,7% 19,1% 58,8% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Διδασκαλία ένας προς ένα 
100,0% 22,2% 38,5% 41,9% 80,0% 57,1% 

% of Total 2,5% 1,7% 8,4% 10,9% 33,6% 57,1% 

Total 

Count 3 9 26 31 50 119 

% within Ειδικότητα 2,5% 7,6% 21,8% 26,1% 42,0% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Διδασκαλία ένας προς ένα 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,5% 7,6% 21,8% 26,1% 42,0% 100,0% 

 

Πίνακας 57γ (Λόγω υποκατηγοριών με <5 υποκείμενα ελέγχεται η σχέση με τον 

συντελεστή Kendall's tau-c) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,031
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 26,146 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 10,207 1 ,001 

N of Valid Cases 119 
  

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,29. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-c ,384 ,091 4,197 ,000 

Spearman Correlation ,354 ,085 4,099 ,000
c
 

Interval by Interval Pearson's R ,294 ,091 3,329 ,001
c
 

N of Valid Cases 119 
   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίνακας 58β 

Crosstab 

 Επικοινωνία - Παροχή προτύπου προς μίμηση Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 4 11 21 15 51 

% within Ειδικότητα 0,0% 7,8% 21,6% 41,2% 29,4% 100,0% 

% within Επικοινωνία - Παροχή 

προτύπου προς μίμηση 
0,0% 80,0% 57,9% 72,4% 23,4% 42,9% 

% of Total 0,0% 3,4% 9,2% 17,6% 12,6% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 2 1 8 8 49 68 

% within Ειδικότητα 2,9% 1,5% 11,8% 11,8% 72,1% 100,0% 

% within Επικοινωνία - Παροχή 

προτύπου προς μίμηση 
100,0% 20,0% 42,1% 27,6% 76,6% 57,1% 

% of Total 1,7% 0,8% 6,7% 6,7% 41,2% 57,1% 

Total 

Count 2 5 19 29 64 119 

% within Ειδικότητα 1,7% 4,2% 16,0% 24,4% 53,8% 100,0% 

% within Επικοινωνία - Παροχή 

προτύπου προς μίμηση 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,7% 4,2% 16,0% 24,4% 53,8% 100,0% 

 

Πίνακας 58γ (Λόγω υποκατηγοριών με <5 υποκείμενα ελέγχεται η σχέση με τον 

συντελεστή Kendall's tau-c) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,271
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 27,805 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 9,592 1 ,002 

N of Valid Cases 119 
  

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-c ,384 ,090 4,282 ,000 

Spearman Correlation ,370 ,087 4,303 ,000
c
 

Interval by Interval Pearson's R ,285 ,093 3,217 ,002
c
 

N of Valid Cases 119 
   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίνακας 59β 

Crosstab 

 Επικοινωνία - Φυσική και οπτική καθοδήγηση Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 0 12 10 20 9 51 

% within Ειδικότητα 0,0% 23,5% 19,6% 39,2% 17,6% 100,0% 

% within Επικοινωνία - Φυσική 

και οπτική καθοδήγηση 
0,0% 92,3% 50,0% 52,6% 20,9% 42,9% 

% of Total 0,0% 10,1% 8,4% 16,8% 7,6% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 5 1 10 18 34 68 

% within Ειδικότητα 7,4% 1,5% 14,7% 26,5% 50,0% 100,0% 

% within Επικοινωνία - Φυσική 

και οπτική καθοδήγηση 
100,0% 7,7% 50,0% 47,4% 79,1% 57,1% 

% of Total 4,2% 0,8% 8,4% 15,1% 28,6% 57,1% 

Total 

Count 5 13 20 38 43 119 

% within Ειδικότητα 4,2% 10,9% 16,8% 31,9% 36,1% 100,0% 

% within Επικοινωνία - Φυσική 

και οπτική καθοδήγηση 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 4,2% 10,9% 16,8% 31,9% 36,1% 100,0% 

 

 

 

Πίνακας 59γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,072
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 31,061 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 7,692 1 ,006 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,14. 
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Πίνακας 60β 

Crosstab 

 Επικοινωνία - Αφορμή από το παιδί Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 11 15 9 13 3 51 

% within Ειδικότητα 21,6% 29,4% 17,6% 25,5% 5,9% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Αφορμή από το παιδί 
73,3% 53,6% 34,6% 37,1% 20,0% 42,9% 

% of Total 9,2% 12,6% 7,6% 10,9% 2,5% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 4 13 17 22 12 68 

% within Ειδικότητα 5,9% 19,1% 25,0% 32,4% 17,6% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Αφορμή από το παιδί 
26,7% 46,4% 65,4% 62,9% 80,0% 57,1% 

% of Total 3,4% 10,9% 14,3% 18,5% 10,1% 57,1% 

Total 

Count 15 28 26 35 15 119 

% within Ειδικότητα 12,6% 23,5% 21,8% 29,4% 12,6% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Αφορμή από το παιδί 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 12,6% 23,5% 21,8% 29,4% 12,6% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 60γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,389
a
 4 ,023 

Likelihood Ratio 11,728 4 ,019 

Linear-by-Linear Association 9,779 1 ,002 

N of Valid Cases 119 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,43. 
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Πίνακας 61β 

Crosstab 

 Επικοινωνία - Προσαρμογή περιβάλλοντος για γενίκευση Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 4 9 12 17 9 51 

% within Ειδικότητα 7,8% 17,6% 23,5% 33,3% 17,6% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Προσαρμογή περιβάλλοντος για 

γενίκευση 

57,1% 60,0% 70,6% 54,8% 18,4% 42,9% 

% of Total 3,4% 7,6% 10,1% 14,3% 7,6% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 3 6 5 14 40 68 

% within Ειδικότητα 4,4% 8,8% 7,4% 20,6% 58,8% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Προσαρμογή περιβάλλοντος για 

γενίκευση 

42,9% 40,0% 29,4% 45,2% 81,6% 57,1% 

% of Total 2,5% 5,0% 4,2% 11,8% 33,6% 57,1% 

Total 

Count 7 15 17 31 49 119 

% within Ειδικότητα 5,9% 12,6% 14,3% 26,1% 41,2% 100,0% 

% within Επικοινωνία - 

Προσαρμογή περιβάλλοντος για 

γενίκευση 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,9% 12,6% 14,3% 26,1% 41,2% 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας 61γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 21,539
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 22,762 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 13,453 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,00. 
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Πίνακας 62 

Παιχνίδι - Εμποδίζω την ενέργεια του παιδιού 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 29 24,4 24,4 24,4 

Λίγο 26 21,8 21,8 46,2 

Αρκετά 24 20,2 20,2 66,4 

Πολύ συχνά 30 25,2 25,2 91,6 

Πάντα 10 8,4 8,4 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

Πίνακας 62β 

Crosstab 

 Παιχνίδι - Εμποδίζω την ενέργεια του παιδιού Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 19 14 10 7 1 51 

% within Ειδικότητα 37,3% 27,5% 19,6% 13,7% 2,0% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Εμποδίζω 

την ενέργεια του παιδιού 
65,5% 53,8% 41,7% 23,3% 10,0% 42,9% 

% of Total 16,0% 11,8% 8,4% 5,9% 0,8% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 10 12 14 23 9 68 

% within Ειδικότητα 14,7% 17,6% 20,6% 33,8% 13,2% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Εμποδίζω 

την ενέργεια του παιδιού 
34,5% 46,2% 58,3% 76,7% 90,0% 57,1% 

% of Total 8,4% 10,1% 11,8% 19,3% 7,6% 57,1% 

Total 

Count 29 26 24 30 10 119 

% within Ειδικότητα 24,4% 21,8% 20,2% 25,2% 8,4% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Εμποδίζω 

την ενέργεια του παιδιού 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 24,4% 21,8% 20,2% 25,2% 8,4% 100,0% 

 

Πίνακας 62γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,454
a
 4 ,002 

Likelihood Ratio 17,580 4 ,001 

Linear-by-Linear Association 16,177 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,29. 
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Πίνακας 63 

Παιχνίδι - Κάνω λάθος που εμποδίζει την ενέργεια του παιδιού 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 27 22,7 22,7 22,7 

Λίγο 29 24,4 24,4 47,1 

Αρκετά 21 17,6 17,6 64,7 

Πολύ συχνά 32 26,9 26,9 91,6 

Πάντα 10 8,4 8,4 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

Πίνακας 63β 

Crosstab 

 Παιχνίδι - Κάνω λάθος που εμποδίζει την ενέργεια του παιδιού Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 18 18 9 5 1 51 

% within Ειδικότητα 35,3% 35,3% 17,6% 9,8% 2,0% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Κάνω 

λάθος που εμποδίζει την 

ενέργεια του παιδιού 

66,7% 62,1% 42,9% 15,6% 10,0% 42,9% 

% of Total 15,1% 15,1% 7,6% 4,2% 0,8% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 9 11 12 27 9 68 

% within Ειδικότητα 13,2% 16,2% 17,6% 39,7% 13,2% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Κάνω 

λάθος που εμποδίζει την 

ενέργεια του παιδιού 

33,3% 37,9% 57,1% 84,4% 90,0% 57,1% 

% of Total 7,6% 9,2% 10,1% 22,7% 7,6% 57,1% 

Total 

Count 27 29 21 32 10 119 

% within Ειδικότητα 22,7% 24,4% 17,6% 26,9% 8,4% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Κάνω 

λάθος που εμποδίζει την 

ενέργεια του παιδιού 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,7% 24,4% 17,6% 26,9% 8,4% 100,0% 

Πίνακας 63γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,719
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 26,743 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,906 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,29. 
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Πίνακας 64 

Παιχνίδι - Παραλείπω την κατάλληλη επιλογή 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 30 25,2 25,2 25,2 

Λίγο 24 20,2 20,2 45,4 

Αρκετά 24 20,2 20,2 65,5 

Πολύ συχνά 27 22,7 22,7 88,2 

Πάντα 14 11,8 11,8 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

Πίνακας 64β 

Crosstab 

 Παιχνίδι - Παραλείπω την κατάλληλη επιλογή Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 19 15 9 6 2 51 

% within Ειδικότητα 37,3% 29,4% 17,6% 11,8% 3,9% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Παραλείπω 

την κατάλληλη επιλογή 
63,3% 62,5% 37,5% 22,2% 14,3% 42,9% 

% of Total 16,0% 12,6% 7,6% 5,0% 1,7% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 11 9 15 21 12 68 

% within Ειδικότητα 16,2% 13,2% 22,1% 30,9% 17,6% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Παραλείπω 

την κατάλληλη επιλογή 
36,7% 37,5% 62,5% 77,8% 85,7% 57,1% 

% of Total 9,2% 7,6% 12,6% 17,6% 10,1% 57,1% 

Total 

Count 30 24 24 27 14 119 

% within Ειδικότητα 25,2% 20,2% 20,2% 22,7% 11,8% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Παραλείπω 

την κατάλληλη επιλογή 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 25,2% 20,2% 20,2% 22,7% 11,8% 100,0% 

 

Πίνακας 64γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,560
a
 4 ,001 

Likelihood Ratio 19,505 4 ,001 

Linear-by-Linear Association 17,206 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,00. 
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Πίνακας 65 

Παιχνίδι - Παροχή πολλών επιλογών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 18 15,1 15,1 15,1 

Λίγο 16 13,4 13,4 28,6 

Αρκετά 25 21,0 21,0 49,6 

Πολύ συχνά 25 21,0 21,0 70,6 

Πάντα 35 29,4 29,4 100,0 

Total 119 100,0 100,0 
 

 

Πίνακας 65β 

Crosstab 

 Παιχνίδι - Παροχή πολλών επιλογών Total 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ συχνά Πάντα 

Ειδικότητα 

Δάσκαλος 

Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Count 13 12 13 9 4 51 

% within Ειδικότητα 25,5% 23,5% 25,5% 17,6% 7,8% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Παροχή 

πολλών επιλογών 
72,2% 75,0% 52,0% 36,0% 11,4% 42,9% 

% of Total 10,9% 10,1% 10,9% 7,6% 3,4% 42,9% 

Δάσκαλος 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Count 5 4 12 16 31 68 

% within Ειδικότητα 7,4% 5,9% 17,6% 23,5% 45,6% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Παροχή 

πολλών επιλογών 
27,8% 25,0% 48,0% 64,0% 88,6% 57,1% 

% of Total 4,2% 3,4% 10,1% 13,4% 26,1% 57,1% 

Total 

Count 18 16 25 25 35 119 

% within Ειδικότητα 15,1% 13,4% 21,0% 21,0% 29,4% 100,0% 

% within Παιχνίδι - Παροχή 

πολλών επιλογών 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 15,1% 13,4% 21,0% 21,0% 29,4% 100,0% 

 

Πίνακας 65γ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,538
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 31,102 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 26,508 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,86. 
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