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Ένταξη - πόσο εύκολο είναι; 

• Ασχολείται περισσότερο με τα αντικείμενα παρά με τους 
ανθρώπους (Swettenham κ.α., 1998). Eνθουσιάζεται από σχήματα, 
ημερολόγια, πίνακες αριθμών, λίστες αυτοκινήτων, ελκύεται από 
απλά (διακόπτες ρεύματος, βρύσες) ή σύνθετα συστήματα (δελτία 
καιρού) συλλέγει αντικείμενα (χάρτες, καπάκια)  ή πληροφορίες 
(είδη εντόμων, μουσικής, υφασμάτων)  

• Δεν έχει καλή επικοινωνία σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά, 
• Συνήθως ακολουθεί τις δικές του επιθυμίες παρά να προσέχει ή να 

επηρεάζεται από τις επιθυμίες και γνώμες των άλλων (Baron-
Cohen, Leslie & Frith, 1985), είναι κινητικά αδέξιος και δεν 
αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων 

• Δεν δείχνει σχεδόν καθόλου ενδιαφέρον στις ομαδικές 
δραστηριότητες (Bowler, 1992) ή έχει εμμονές με λεπτομέρειες μιας 
πληροφορίας (Baron-Cohen, Ashwin, Ashwin, Tavassoli, & 
Chakrabarti, 2009′ Plaisted, O’Riordan & Baron-Cohen, 1998a), 

 



Ένταξη – πόσο εύκολο είναι; 

• Δίνει έμφαση ή θυμάται πράγματα που οι άλλοι 
δεν προσέχουν (Frith, 1989), 

• Αντιλαμβάνεται διαφορετικά το τι είναι εμφανές 
και σημαντικό σε μια κατάσταση (Frith, 1989).  
Προτιμά εμπειρίες που είναι προβλέψιμες και 
ελεγχόμενες παρά απρόβλεπτες 

• έχει συχνές κρίσεις άγχους και φοβίες (Karnezi 
& Teirney, 2009); 

 



     

Αυτές οι χαρακτηριστικές 
συμπεριφορές παιδιών με 

αυτισμό, αναδεικνύουν και τη 
δυσκολία προσαρμογής τους 
στο περιβάλλον της ένταξης 

στη γενική τάξη. 



Τι είναι αυτισμός με λίγα λόγια… 

Ο αυτισμός ορίζεται κατά το DSM-IV (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, American Psychiatric 
Association, 1994), ως μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή η 
οποία χαρακτηρίζεται από: 

• δυσκολίες στην επικοινωνία και στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση 

• περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα και στερεοτυπικά μοτίβα 
συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με το DSM-V ……… 
Είναι μια αναπτυξιακή, νευρολογική διαταραχή η οποία 

εμποδίζει τους ανθρώπους να κατανοούν αυτά που βλέπουν, 
ακούνε ή αντιλαμβάνονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αυτό 
συνεπάγεται σε σοβαρά προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις, 
στην επικοινωνία και στην συμπεριφορά. 
 
 



Νομοθεσία 

• Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από το 
Σεπτέμβριο του 2001 εφαρμόζει τον Περί 
Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες Νόμο του 1999 (113(1)/1999) και τους 
περί Μηχανισμού Έγκαιρου Εντοπισμού 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς του 
2001 και Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες κανονισμούς του 
2001, οι οποίοι διέπουν την εφαρμογή του 
νόμου. 



Πρόνοιες του Νόμου 
Ορισμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», είναι η παροχή 

της αναγκαίας βοήθειας στο παιδί με ειδικές 

Ανάγκες, για τη συνολική ανάπτυξή του σε όλους 

τους τομείς, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό, στον 

κοινωνικό, στον εκπαιδευτικό (προδημοτική, 

δημοτική, μέση, ανώτερη και ανώτατη) και στην 

προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση 

στα σχολεία, όταν αυτό είναι δυνατό.   



Τι προνοεί 

Σύμφωνα με το νόμο του 1999, προνοούνται τα 
ακόλουθα: 

Εντοπισμό παιδιών με Αναπηρίες 

Αξιολόγηση παιδιών με Αναπηρίες 

Ανάπτυξη εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 

Το κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει ειδική 
αγωγή και εκπαίδευση σε άτομα με αναπηρίες από 
την ηλικία των 3 ετών μέχρι την ολόκλήρωση του 
κύκλου σπουδών τους (21 ετών). 



Ένταξη 
• Ξεκίνησε ως ιδέα στηριζόμενη στα ανθρώπινα 

δικαιώματα.  Κάθε άτομο, έχει το δικαίωμα να του 
παρέχεται η εκπαίδευση εκείνη που θα αξιοποιεί στο 
μέγιστο τις δυνατότητές του. 

• Ένταξη είναι η συστηματική τοποθέτηση κάποιου 
στοιχείου μέσα σε κάτι άλλο και την ολοκλήρωση του 
υποκειμένου ως αυτοτελούς ακέραιου μέρους ενός 
ευρύτερου όλου (Ζώνια Σιδέρη, 2005). 

• Με απλά λόγια, παρέχω όλες τις διευκολύνσεις για το 
κάθε παιδί με στόχο την όσο δυνατό 
αποτελεσματικότερη και παραγωγικότερη ένταξή του 
στο κοινωνικό πλαίσιο μιας σχολικής μονάδας. 

• Στην Κύπρο αυτό φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερες 
δυσκολίες. 



Διαδικασία 

• Όταν  υποψιαστούμε ότι ένα παιδί μπορεί να ανήκει στην 
κατηγορία των παιδιών με αναπηρίες, προβαίνουμε στις πιο κάτω 
διαδικασίες: 

1. Συμπληρώνουμε το Μηχανισμό Εντοπισμού Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες ή συμπληρώνουμε έντυπο παραπομπής στο οποίο 
επισυνάπτουμε ιατρικές βεβαιώσεις ή αξιολογήσεις από ιδιώτες 

2. Η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ορίζει τα 
άτομα τα οποία αποτελούν την πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης 
γραπτώς. 

3. Γίνονται αξιολογήσεις και αποστέλλονται πίσω στην Ε.Ε.Ε.Α.Ε. 
4. Η Ε.Ε.Ε.Α.Ε. αποφασίζει για την παροχή ειδικής 

εκπαίδευσης/λογοθεραπείας στο παιδί. 
5. Γνωστοποιείται η απόφαση στους γονείς 
6. Κάθε 2 χρόνια γίνεται επαναξιολόγηση του παιδιού. 



• https://www.youtube.com/watch?v=7M7dPfjfL
q4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7M7dPfjfLq4
https://www.youtube.com/watch?v=7M7dPfjfLq4


Ειδικές Μονάδες 

•Τι ακριβώς συμβαίνει στις 
Ειδικές Μονάδες; 

 

•Ποιος είναι ο ρόλος μας στο 
σχολείο; 
 



Στόχος 

• Στόχος μας η ενσωμάτωση του παιδιού στο σχολικό 
πλαίσιο. 

• Η ενσωμάτωση γίνεται πάντοτε με την καθοδήγηση 
της Ειδικής Παιδαγωγού της Ειδικής Μονάδας. 

• Προτεραιότητα  Το παιδί να γίνεται όσο το 
δυνατόν πιο ανεξάρτητο στην πορεία της σχολικής 
του ζωής και σταδιακά να αυτονομείται. 

• *Σημαντικός παράλληλος παράγοντας είναι να 
εξετάζουμε πόσο χρόνο χρειάζεται το παιδί να 
παίρνει ατομική βοήθεια, βάση των 
αναγκών/δυσκολιών του και τα δυνατά/αδύνατα 
του σημεία.* 



Τι θέλουμε να πετύχουμε; 

• Το παιδί να προσαρμοστεί στους κοινωνικούς 
κανόνες του σχολείου με σκοπό τη γενίκευση σε 
άλλα πλαίσια (π.χ. πάρκο, σπίτι, θεραπευτές 
κτλ.) 

• Να αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του (σε 
ώρα μαθήματος, διαλείμματος, παιγνιδιού) 

• Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο 
είναι προσαρμοσμένο στον προσωπικό ρυθμό 
κάθε μαθητή (όπου απαιτούνται πολλές 
αλλαγές/προσαρμογές). 
 



Τι προσφέρει η Ειδική Μονάδα; 

Η Ειδική Μονάδα, σίγουρα δεν είναι για συνοδεία 
και φύλαξη των παιδιών με αναπηρίες 

ΑΛΛΑ 

Είναι ο Συνδετικός Επικοινωνιακός Κρίκος του 
παιδιού με τους γύρω του με στόχο τη μέγιστη 

λειτουργικότητα του. 



Τι κάνουμε; 

• Προσαρμοζόμαστε στον προσωπικό ρυθμό του 
κάθε μαθητή μας. 

• Δουλεύουμε σύμφωνα με τις ανάγκες του 
παιδιού 

• Διευκολύνουμε την ένταξη του στο σχολικό 
πλαίσιο 

• Συνδέουμε το σύνολο του σχολείου με το παιδί 

• Δουλεύουμε με ρουτίνες! 



• Αποκωδικοποιούμε τις προσδοκίες και τους κανόνες 
του μη-αυτιστικού περιβάλλοντος ώστε τα παιδιά να 
είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με μεγαλύτερη 
ευκολία και επιτυχία με τα άτομα της μη – 
αυτιστικής κουλτούρας. 

• Χρησιμοποιούμε οπτικοποιημένο υλικό για να 
βοηθήσουμε στην κατάκτηση της αυτονομίας των 
μαθητών μας. 

• Χρησιμοποιούμε κοινωνικές ιστορίες για να 
εξηγήσουμε κοινωνικά φαινόμενα τα οποία τα 
παιδιά στο φάσμα, δυσκολεύονται να κατανοήσουν. 

• Χρησιμοποιούμε επιβοηθητικά συστήματα για να 
βοηθήσουμε στην επικοινωνία. 

• «Εκμεταλλευόμαστε» τα δυνατά σημεία των 
παιδιών όπως την μνήμη τους και την ιδιαίτερη 
οπτική τους ικανότητα για μάθηση. 



Βασικές Λειτουργικές Δεξιότητες 

Καθημερινότητας 
• Εκπαίδευση για χρήση της τουαλέτας 

• Αυτοεξυπηρέτηση (ντύσιμο, πλύσιμο, σωματική 
υγιεινή, βούρτσισμα δοντιών) 

• Εκπαίδευση φαγητού 

• Σωματική υγεία 

* Ο κάθε στόχος, υποδιαιρείται σε μικρότερα 
βήματα για την εξασφάλιση της επιτυχίας του. 



Κοινωνικές Ιστορίες 

• Οι κοινωνικές ιστορίες παρουσιάζουν 
πληροφορίες για κοινωνικές καταστάσεις με ένα 
δομημένο και σταθερό τρόπο.  Αποτελούν μια 
μέθοδο που βοηθά το παιδί στο φάσμα του 
αυτισμού να κατανοήσει το νόημα των 
πραγμάτων καθώς και τι πρέπει να κάνει σε 
συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις.  Στόχος 
είναι να προετοιμάσουν το παιδί για πιθανές 
απροσδόκητες αλλαγές ενισχύοντας την ευελιξία 
του (www.noesi.gr) 

http://www.noesi.gr/


Κοινωνική Ιστορία 

«Πότε μπορώ να μιλάω 
στην τάξη» 

Σοφία Μαυροπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια 
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 



………………………………………………………………….. 

• Με λένε Αλέξανδρο και πηγαίνω στην τετάρτη 
τάξη. 

 
 
• Η κυρία μου είναι η κυρία Ευδοξία.  
 
 
 
          



………………………………………………………………….. 

• Όταν η κυρία μου κάνει μάθημα, εγώ μερικές 
φορές  φωνάζω και ουρλιάζω με αποτέλεσμα να 
διακόπτω το μάθημα.  

 
• Αυτό το κάνω γιατί θέλω να πω κάτι εκείνη την 

στιγμή ή είμαι ανήσυχος για κάτι ή θέλω να 
τραβήξω την προσοχή της κυρίας μου.   

 
          
 



………………………………………………………………….. 

• Όταν φωνάζω και διακόπτω το μάθημα, η κυρία 
μου νιώθει άσχημα και θυμώνει μαζί μου γιατί 
δεν την αφήνω να κάνει το μάθημά της. 

 
• Μέσα στην τάξη επίσης βρίσκονται και οι 

συμμαθητές μου και όταν φωνάζω τους ενοχλώ 
και δεν τους αφήνω να ακούσουν τι λέει η κυρία.  
 
 

            
 



………………………………………………………………….. 

• Μια καλή λύση θα ήταν λοιπόν, από τώρα και 
στο εξής, όταν θέλω να πω ή να ρωτήσω κάτι για 
το μάθημα, να σηκώνω το χέρι μου.  

    

 

 

          



………………………………………………………………….. 

• Κάποιες φορές η κυρία θα μου δώσει την άδεια 
για να μιλήσω.  

• Κάποιες φορές δεν θα μου δώσει την άδεια και 
τότε δεν θα μιλήσω καθόλου. 

      

 

          

 θέλω να 
πω κάτι 



………………………………………………………………….. 

• Έτσι, το μάθημα θα είναι πιο ευχάριστο για 
όλους. 

 

• Η κυρία μου θα είναι ευχαριστημένη με μένα.  

 

• Κι εγώ θα νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου.   

 



Κοινωνικές Ιστορίες 

• Στόχος είναι να βελτιώσουμε την κατανόηση 
μιας κοινωνικής κατάστασης, να μειώσουμε το 
άγχος του παιδιού και σταδιακά να οδηγήσουμε 
το παιδί σε πιο κατάλληλες συμπεριφορές. 



Δομημένες Προσεγγίσεις 

• Χρησιμοποιούμε δομημένες προσεγγίσεις με 
στόχο τη σύνδεση της αιτίας με το αποτέλεσμα 
μιας ενέργειας και την κατανόηση 
δραστηριοτήτων. 

• Μέθοδος TEACCH 

• Mέθοδος PECS (για παιδιά χωρίς λεκτική 
επικοινωνία). 

 

 

 



Μέθοδος TEACCH 

• Στόχος δεν είναι η θεραπεία, αλλά η απόκτηση 
αυτονομίας. 

• Μετά από συνεχή και συστηματική αξιολόγηση 
εστιάζουμε στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις 
δεξιότητες των παιδιών με αυτισμό.  Τι μπορούν να 
κάνουν με λίγη βοήθεια.   

• Βάση αυτού, αναπτύσσουμε εκπαιδευτικό υλικό:  
π.χ. παιδί με αυτισμό με εμμονή στα αυτοκινητάκια. 

Για να διδαχθεί έννοιες, αριθμούς ή γράμματα 
δημιουργούμε διαθεματικές ενότητες με θέμα τα 
αυτοκινητάκια 



Πρόσθεση / Αφαίρεση 

                            

                           +                        =  ---------     

 

 

 

                         -              = ………… 



Μέτρησε τα αυτοκινητάκια: 

 

                                                                                   ------ 

 

                                                                                   ------ 

 

                 ------ 

 

                                                                                    -----
- 



Βιβλίο Γλώσσας Γ’ Δημοτικού, σελ. … 







Δόμηση και Οργάνωση του Φυσικού 

Περιβάλλοντος της Τάξης 
• Κάθε περιοχή διδασκαλίας, πρέπει να είναι οριοθετημένη με 

οπτική σαφήνεια 
• Φυσική Οριοθέτηση: Με τα έπιπλα της τάξης μας (τραπέζι, 

θρανία, ντουλάπες, καρέκλες).  Χρησιμοποιούμε ακόμα 
λωρίδες από χαρτί κολλημένες στη μέση του θρανίου ή στο 
πάτωμα.  Πετυχαίνουμε οπτική οριοθέτηση και σύνδεση του 
κάθε χώρου της τάξης με συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

• Χρησιμοποιούμε καθημερινά εξατομικευμένα οπτικά 
προγράμματα, τα οποία κατευθύνουν τα παιδιά να πηγαίνουν 
στις δραστηριότητες τους και τους δίνουν μια σειρά. 

• Χώρος αυτόνομης εργασίας, όπου το παιδί μαθαίνει να 
δουλεύει μόνο του ή με υποστήριξη από την εκπαιδευτικό.  Με 
αυτό τον τρόπο, πετυχαίνουμε την αναγνώριση της ανάγκης 
του παιδιού με αυτισμό να έχει το δικό του χώρο μέσα στην 
τάξη. 



Δόμηση Περιβάλλοντος Τάξης 

• Χώρος για ομαδικές δραστηριότητες, όπως το φαγητό, η 
μουσική, η κουβεντούλα, το επιτραπέζιο παιγνίδι και οι 
ομαδικές χειροτεχνίες.  Εδώ διδάσκονται και οι 
κοινωνικές ιστορίες. 

• Χώρος Παιγνιδιού: είναι ο χώρος χαλάρωσης και 
ψυχαγωγίας.  Χώρος πολύ καλά οργανωμένος, με στόχο 
τα παιδιά με αυτισμό να γνωρίζουν και να μάθουν να 
τοποθετούν τα παιγνίδια στη θέση τους. 

• Χώρος διδασκαλίας ένα-προς-ένα.  Ο εκπαιδευτικός 
διδάσκει δεξιότητες μίμησης, κατανόησης και έκφρασης 
προφορικού λόγου, καθώς και κοινωνικές δεξιότητες 
(π.χ. παιγνίδια εναλλαγής σειράς).  Εδώ γίνονται και οι 
εκπαιδευτικές αξιολογήσεις των παιδιών. 
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ΦΑΓΗΤΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ 





Ατομικό και Ημερήσιο Πρόγραμμα 

Δραστηριοτήτων 
• Είναι εξατομικευμένο 
• Με αυτό το πρόγραμμα, δίνονται πληροφορίες στα 

παιδιά για το τι προηγείται και τι ακολουθεί. 
• Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται σταδιακά αφού το παιδί 

μάθει να ακολουθεί ρουτίνες. 
• Η διδασκαλία ξεκινά από τη χρήση του προγράμματος, 

ώστε να εδραιωθεί η ρουτίνα. 
• Δημιουργείται ασφάλεια και ηρεμία στο παιδί με 

αυτισμό αφού νιώθει εμπιστοσύνη στο περιβάλλον του.  
Εξασφαλίζει καλή συνεργασία και καλύτερη μάθηση. 

• Το πρόγραμμα είναι οπτικό και ποικίλλει ανάλογα με το 
γνωστικό επίπεδο του παιδιού (π.χ. τουβλάκια lego, μετά 
φωτογραφίες ή εικόνες, μετά λέξεις ή προτάσεις). 



Ατομικό Πρόγραμμα 



Ημερήσιο Πρόγραμμα 





Προσοχή! 

• Παράκληση μας να ενημερώνεται τις δασκάλες 
των Ειδικών Μονάδων για οποιανδήποτε 
αλλαγή στο πρόγραμμα. 

• Κάθε αλλαγή είναι πολύ δύσκολη και 
αναστατώνει ιδιαίτερα το παιδί! 



Μέθοδος PECS 

Το σύστημα Επικοινωνίας με Ανταλλαγή Εικόνων 
(Picture Exchange Communication System, 
Brondy &Frost 1994) έχει γίνει μια δημοφιλής 
στρατηγική επικοινωνίας για παιδιά με αυτισμό 
και άλλες διαταραχές επικοινωνίας. 

 

 



Χωρίζεται σε 6 κύριες φάσεις: 

 

 

 

 

Στόχος να 
μάθει να 
δίνει μια 
εικόνα στον 
εκπαιδευτή 
και εκείνος 
να δίνει το 
αντίστοιχο 
αντικείμενο. 

Στόχος να 
γενικευθεί η 
επικοινωνιακ

ή 
συμπεριφορά 
του παιδιού 

και με άλλους 
επικοινωνια-

κούς 
συντρόφους. 

Δυνατότητα 
να 

χρησιμοποιεί 
όλες τις 
εικόνες 

κατάλληλα 
κατά την 

επικοινωνιακ
ή ανταλλαγή. 

Στόχος να 
εισάγει τη 

δόμηση 
προτάσεων 

με την 
κάρτα 
«εγώ 

θέλω». 

Το παιδί 
καλείται να 
απαντήσει 

στην 
ερώτηση 

«Τι 
θέλεις;». 

Ο 
εκπαιδευτής 

ξεκινά να 
διδάξει τον 
απαντητικό 

και 
αυθόρμητο 
σχολιασμό. 



PECS 







Αισθητηριακή Ολοκλήρωση 
Από τα πιο σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τα 

παιδιά με αυτισμό είναι οι αισθητηριακές τους 
ιδιαιτερότητες: 

• Το παιδί να το ενοχλούν συγκεκριμένα είδη 
μουσικής 

• Να αντιδρά την ώρα της γυμναστικής λόγω έντονων 
κινητικών δεξιοτήτων 

• Το παιδί μπορεί να σπρώξει έναν συμμαθητή που 
απλά τον ακούμπησε (υπερβολική ευαισθησία) 

• Να έχει υπερβολική ευαισθησία σε φώτα 
• Να αποπροσανατολίζεται από πολλαπλά 

ερεθίσματα πάνω στο θρανίο του. 
• Να αντιδρά έντονα σε απροειδοποίητους θορύβους 

 



Συνεργασία 

Χρειάζεται συνεργασία για ενημέρωση και 
καθοδήγηση ανάλογα με την περίπτωση του 
παιδιού. 

 

• Μπορεί ο ειδικός παιδαγωγός να κάνει τη 
διαφορά; 



 
 

 
Μόνο με συνοδοιπόρους εσάς… 

 
  


