
 

 

 

 

«Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ πλεξγαζίαο, κέζα από ηελ Δθπαηδεπηηθή  

Ρνκπνηηθή, ζε νκάδα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη παηδηά κε ζύλδξνκν 

Asperger. Σν παξάδεηγκα ηεο νκάδαο ξνκπνηηθήο ηνπ Include». 
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ηόρνο ηνπ  
Γηθηύνπ INCLUDE 

•πληνληζκόο ησλ επηζηεκόλσλ από δηαθνξεηηθέο  

 επηζηεκνληθέο πεξηνρέο 

 γηα ηα δεηήκαηα ηεο  

«εθπαίδεπζεο  ζε έλα ζρνιείν γηα όινπο» 

 

•Έξεπλα-δξάζε  γηα θαηάιιειεο παξεκβάζεηο 

  πνπ  βειηηώλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο παηδηώλ 

  κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, Δ.Δ.Α. 

 

• Οιηζηηθή πξνζέγγηζε  

 

 

 



    

Οιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 
εθπαίδεπζε 

Η νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή όηη θάζε άηνκν  

βξίζθεη ηελ ηαπηόηεηα, ην λόεκα θαη ην  

ζθνπό ζηε δσή, κέζα από ηελ επαθή κε  

ηελ θνηλόηεηα θαη ηηο αλζξώπηλεο αμίεο. 

 

Robin Ann Martin (2003)  

 

 



Child's disability in a system of -
family -community-education 

relationships 
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Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Βαζηθόο ζηόρνο θαη 

πξνηεξαηόηεηα ηνπ 

ζπκπεξηιεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο είλαη λα 

βειηηώζεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμύ παηδηώλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο θαη παηδηώλ κε 

ΓΑΦ, αμηνπνηώληαο ηα νθέιε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 

 

Η θηινζνθία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

INCLUDE βαζίδεηαη ζηηο 

αξρέο ηεο 

ζπκπεξηιεπηηθήο 

πνιηηηθήο.  

Η έξεπλα-δξάζε είλαη ζε εμέιημε ζην πιαίζην ηνπ 

Γηεπηζηεκνληθνύ Γηθηύνπ Δηδηθήο θαη Γηαπνιηηηζκηθήο 

Αγσγήο, «INCLUDE» http://include-edu.blogspot.gr/ 



ΤΜΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
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 Η ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε (inclusive education), θαζώο πξνβάιιεη 

πάλσ από όια ην δηθαίσκα ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο, ζεσξείηαη ν πην απνηειεζκαηηθόο 

ηξόπνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηαρσξηζηηθώλ ζηάζεσλ θαη ηελ 

νηθνδόκεζε κηαο πην πεξηεθηηθήο θνηλσλίαο.  

 

Η ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε παξέρεη επθαηξίεο γηα αιιειεπίδξαζε κεηαμύ 

παηδηώλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ελώ δεκηνπξγεί επθαηξίεο 

γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε όισλ ησλ καζεηώλ (Jenkins, Odom & Speltz 1989, 

Παηζίδνπ, 2011).   

 



ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

7 

 Η θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε απαηηεί πιήζνο δεμηνηήησλ πνπ 

θαηαθηώληαη ρσξίο άκεζε δηδαζθαιία. Ωζηόζν, ηα παηδηά κε ΓΑΦ δελ 

κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ θαηάιιειεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο κε 

δπζκελείο επηπηώζεηο ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο. 

 

 Σα παηδηά κε ΓΑΦ δπζθνιεύνληαη ζε αιιειεπηδξάζεηο κε 

ζπλνκειίθνπο, ζηε δεκηνπξγία ή/θαη δηαηήξεζε θηιίαο ή ζηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηώλ γηα επηθνηλσλία (Frith, 2004). Η δπλαηόηεηά ηνπο γηα 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη ειιηπήο θαη ζπάληα κε απνηέιεζκα λα 

δπζθνιεύνληαη λα θαηαθηήζνπλ ηελ θνηλσληθή αλεμαξηεζία. 



Δθπαηδεπηηθέο έξεπλεο 

θαηέδεημαλ…. 

όηη ε Δθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή είλαη κηα πνιιά ππνζρόκελε 

παξέκβαζε γηα ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ 

ηθαλνηήησλ ζε παηδηά κε απηηζκό θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη εληζρύνληαο ηελ πξνζνρή θαη ηελ 

παξαηεξεηηθόηεηα ησλ παηδηώλ θαη πξνσζώληαο ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εξεπλεηή (LeGoff & Sherman 2006).  

ην παηρλίδη κε Lego θαίλεηαη λα δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε θαη 

ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ (Costa et. al ,2016) . 
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Η εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή έρεη αλαδείμεη ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε ησλ θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε ΓΑΦ : 

κάζεζε κέζσ ηεο κίκεζεο θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην ξνκπόη (Giullian et al., 2010· 

Warren et.al., 2013·). 

απμεκέλα επίπεδα πξνζνρήο,  

βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ,  

Διαρηζηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο άγρνπο αθόκε θαη ζε ζπλζήθεο  

όπνπ απαηηείηαη ε επίιπζε πνιύπινθσλ θαηαζηάζεσλ (Thill et al. 

,2013). 

Γηαηί ε ελαζρόιεζε θαη ε 

εθπαίδεπζε κε ηε ξνκπνηηθή..; 
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ύκθσλα κε ηνλ Jarvis (1987), «Η ηππηθή – επίζεκε εθπαίδεπζε (formal 

education) έρεη γξαθεηνθξαηηθό ραξαθηήξα, ε Mε ηππηθή εθπαίδεπζε (non 

formal education) είλαη νξγαλσκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε δηαδηθαζία ε νπνία 

εμειίζζεηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα 

γξαθεηνθξαηηθό θαη ε Άηππε εθπαίδεπζε (informal education) είλαη 

πξνθαζνξηζκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία κε βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό 

ηεο ηελ αιιειεπίδξαζε».  

 

• Με ηππηθή κάζεζε (non formal Learning) νξίδεηαη νπνηαδήπνηε 

νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα εθηόο ηνπ ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο (Jeffs and 

Smith 1990).  

 

• Άηππε κάζεζε (informal learning) ζεσξείηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

θάζε άηνκν, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, καζαίλεη θαη απνθηά ζηάζεηο, 

αμίεο, ηθαλόηεηεο – δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο, από ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία 

θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη από ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Με ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε 
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ην πξόγξακκα ζπκκεηείραλ 4 

ςπρνπαηδαγσγνί εξεπλεηέο θαη 8 

παηδηά (κε θαη ρσξίο ΓΑΦ). 

Αμηνπνηήζεθε ε δνκεκέλε 

δηδαζθαιία γηα ηελ νξγάλσζε 

ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ. 

 

Οη ζπλαληήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 6 κήλεο 

κε ζπρλόηεηα κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα ην ζρνιηθό έηνο 2015-16. 

Η κέξα, ε ώξα, ν ηόπνο θαη ε 

δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ήηαλ 

ζηαζεξέο. (δηάξθεηα ζπλαληήζεσλ, 

2 ώξεο). 

4 



Υαξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε Γ.A.Φ. 

  ΠΑΙΔΙ  Α (13 ετών) 

Αλεπηπγκέλν πξνθνξηθό ιόγν, κνλόηνλν θαη 

κε ηδηόξξπζκε πξνζσδία 

 Αδπλακία εζηίαζεο ζε    

      ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα 

      Πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα    

       (ηερλνινγία) 

•  Γπζθνιία ζηηο δηαπξνζσπηθέο    

      ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή     

      ζπλδηαιιαγή 

 

ηόρνο: Η βειηίσζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

θαη αλάπηπμε θηιηθώλ ζρέζεσλ κε 

ζπλνκειίθνπο. 

ΠΑΙΓΙ Β (14 ΔΤΏΝ) 

•Αλεπηπγκέλεο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο  

•Πεξηνξηζκέλν θαη επηιεθηηθό 

πξνθνξηθό ιόγν 

•Γπζθνιία ζηελ θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή 

θαη πξνηίκεζε αηνκηθνύ παηρληδηνύ 

•Γπζθνιία βιεκκαηηθήο επαθήο  

•Τςειή απηνπεπνίζεζε, δελ επηδηώθεη 

ηε ζπλεξγαζία κε άιια πξόζσπα 

•Γπζθνιία ζηελ ηήξεζε νδεγηώλ θαη 

θαλόλσλ 

 

ηόρνο: Η βειηίσζε θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ ζνβαξώλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

αλάπηπμε θηιηθώλ ζρέζεσλ κε 

ζπλνκειίθνπο. 

 

 



Υαξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε Γ.Α.Φ. 

  ΠΑΙΔΙΑ Γ (13 ετών) 

Πεξηνξηζκέλν πξνθνξηθό ιόγν,  

Γπζθνιία ζηε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

Αδπλακία ηήξεζεο νδεγηώλ θαη θαλόλσλ 

Γπζθνιία ζηηο δηαπξνζσπηθέο    

      ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή     

      ζπλδηαιιαγή 

 

ηόρνο: Η αλάπηπμε θηιηθώλ ζρέζεσλ κε 

ζπλνκειίθνπο θαη ε αθνινπζία θαλόλσλ θαη 

νδεγηώλ. 

ΠΑΙΓΙ Γ (14 ΔΤΏΝ) 

•Αλεπηπγκέλεο πξνθνξηθό ιόγν  

•Πεξηνξηζκέλν θαη επηιεθηηθό 

πξνθνξηθό ιόγν 

•Γπζθνιία ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε 

•Υξήζε αξλεηηθώλ ιεθηηθώλ ζρνιίσλ κε 

ζθνπό λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ 

 

 

ηόρνο: Η βειηίσζε θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ 

 



ηόρνο πξνγξάκκαηνο 

Η δεκηνπξγία θηιηθώλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ 
ησλ παηδηώλ ηεο νκάδαο θαη ε κε θαηεπζπλόκελε από ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο  θνηλσληθή ηνπο ζπλδηαιιαγή κέζσ ηεο 
πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεπθνιύλνπλ 
ηε κάζεζή θαη παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο εκπεηξίεο γηα ηε 
δσή. 

 



ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

     

 

 

Η δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζηεξίρζεθε ζηηο αξρέο ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο   

εθπαίδεπζεο θαη αμηνπνίεζε ζηνηρεία:  

 

 Α) Δθπαίδεπζεο STEM– θπξίσο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο,  

 Β) Δθπαίδεπζε ζηξαηεγηθώλ,   

 Γ) Γόκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο - εηζαγσγή ξνπηίλαο (δείηε επόκελε ελόηεηα)  

 Γ) Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηνπ ζσθξαηηθνύ κνληέινπ  

 Δ) Αλαπιαηζίσζε.   

 

(STEAM = Science Technology Engineering Art Mathematis) 

 

 

  



A. Δθπαίδεπζε STEAM (1) 

 

     

 

 

 

 

  

πιαίζην ηνπ INCLUDE  

                   

 αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο  

 θξηηηθήο ζθέςεο  

 ιήςε απνθάζεσλ 

 επηθνηλσλίαο   

 ζπλεξγαζίαο  

        + 

πξνβιήκαηα θαη εθαξκνγέο ησλ επηζηεκώλ 

        + 

STEAM: εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 



A. Δθπαίδεπζε STEAM (2) 

 

     

 

 

 

 

  

Σν ξνκπόη είλαη έλα απνηειεζκαηηθό 

εξγαιείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ ζηα παηδηά κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

 

Γηα ηελ εθπαίδεπζε παηδηώλ κε ΓΑΦ 

ρξεηάδνληαη, πηζαλόλ, πξνζαξκνγέο 

όπσο: κείσζε ήρνπ, νζόλεο αθήο, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο  

 

 



A. Δθπαίδεπζε STEAM (2) 

 

     

 

 

 

 

  

Σν ξνκπόη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξόγξακκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο είλαη ην LEGO Mindstorms EV3. 

 

Σν LEGO Mindstorms EV3 έλα ξνκπόη πξνγξακκαηηζκνύ κε 

θηιηθό ζην ρξήζηε πεξηβάιινλ, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί, ώζηε λα 

πξνζειθύεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ πεξηιακβάλνληαο 

αηζζεηήξεο θίλεζεο, ήρνπ θαη ρξώκαηνο, ζηνηρεία ηα νπνία 

επεμεξγάδνληαη από ην ξνκπόη θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη αλάινγε 

θίλεζε ζηνπο θηλεηήξεο ηνπ 



B. ηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο 

 

 

Η εθπαίδεπζε γεληθώλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζηξαηεγηθώλ κε ζηόρν ηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ παηδηώλ κειώλ ηεο νκάδαο έγηλε  κε 

άκεζεο δηδαθηηθέο ηαθηηθέο.  

1. Γενική Σηπαηηγική Σςνεπγαζίαρ «ΕΕΜΕ»  

  

Έρσ ζεηηθή δηάζεζε 

 έβνκαη ηηο ηδέεο θαη ηηο  επηζπκίεο ησλ άιισλ 

 Δίκαη ζπγθεληξσκέλνο ζην ζέκα 

 Μηιάσ ρακειόθσλα 

 Δλεξγώ, κηιώ θαη ζπκκεηέρσ 

 ηέθνκαη ζην ρώξν πνπ εξγάδεηαη ε νκάδα κνπ 

 

2. Εξειδικεςμένερ ζηπαηηγικέρ  

 

ηξαηεγηθέο απηνξξύζκηζεο  

•Ση θάλσ θαη πώο; Ση ιέσ;  

•Δπηιέγσ λα θάλσ κόλν όηη 

βνεζάεη ηελ νκάδα κνπ! 

•Πξηλ από θάζε κνπ ελέξγεηα 

ξσηάσ ηελ νκάδα κνπ αλ 

ζπκθσλεί! 

3. Έμμεζερ διδακηικέρ ηακηικέρ 

 

•„„Πεξηκέλσ ηε ζεηξά κνπ” 

•“έβνκαη ηελ επηινγή θαη ηε 

γλώκε ηνπ δηπιαλνύ κνπ”.  



Γ. Η δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

1.Τπνγξαθή δήισζε παξνπζίαο 

2.Γηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο-ζύλδεζε κε ηελ    

      πξνεγνύκελε ζπλάληεζε 

3.Δθπαίδεπζε-ππελζύκηζε ηεο ζηξαηεγηθήο  

4.Υσξηζκόο νκάδσλ- Γξαζηεξηόηεηεο 

5.Παξνπζίαζε δξαζηεξηόηεηαο ησλ νκάδσλ 

6.Καηάζεζε ζπλαηζζεκάησλ εληππώζεσλ- Υαηξεηηζκόο  

 
Διάθπωζη ηων δπαζηηπιοηήηων κάθε ζςνάνηηζηρ 

•Δημιοςπγικέρ Διαθεμαηικέρ Δπαζηηπιόηηηερ  

•Δπαζηηπιόηηηερ ππογπαμμαηιζμού και πομποηικήρ 

•Εθαπμογή και παποςζίαζη έπγυν ππογπαμμαηιζμού και 
ηέσνηρ 

 



Γ. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ 

σθξαηηθνύ κνληέινπ 

ε θάζε ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ αμηνπνηνύληαλ ε ζσθξαηηθή κέζνδνο 

κε ζηόρν  ηελ ελεξγώ ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ θαη 

ηελ αλάδπζε θαη αμηνπνίεζε  ησλ πξνππαξρνπζώλ 

γλώζεσλ θαη  ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 



Δ. Αλαπιαηζίσζε ησλ κε θνηλσληθώλ 

κνξθώλ ζπκπεξηθνξάο 

«Μια ζςµπεπιθοπά είναι πποβληµαηική ή διαηαπαγµένη ή ανεπιθύµηηη, όηαν 
ενοσλεί ηο ίδιο ηο παιδί ή ηα ππόζυπα ηος πεπιβάλλονηόρ ηος και πποκαλεί 

δςζάπεζηα ζςναιζθήµαηα ζηο ίδιο ή και ζηοςρ άλλοςρ.»  
(Καιαληδή-Azizi, 1985 ζην Υξεζηάθεο, 2012: 154). 

 
 Η Σερληθή ηεο Αλαπιαηζίσζεο αλαθέξεηαη ζηε δηακόξθσζε κηαο ζεηηθήο 

ελαιιαθηηθήο εξµελείαο ηεο πξνβιεµαηηθήο ζπµπεξηθνξάο. ύκθσλα κε ηε 
ηερληθή απηή έλαο ηξόπνο αιιαγήο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη λα 
δηακνξθώζεη ν παξαηεξεηήο ηεο κηα ζεηηθή ελαιιαθηηθή εξκελεία γηα απηό πνπ 
βιέπεη, δίλνληαο έλα δηαθνξεηηθό λόεκα ζηε θαηάζηαζε.  
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 ηηο πξώηεο 6 ζπλαληήζεηο, αλ θαη θαηαγξάθηεθε από ηελ πιεπξά ησλ 
παηδηώλ ζεκαληηθό θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο, 
παξαηεξήζεθαλ δπζθνιίεο νξγάλσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, 
επηθέληξσζεο ζηε δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 
ζπκκεηνρήο ζε θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο-ζπλεξγαζία.  

 Παξαηεξήζεθαλ επίζεο, κε δεκηνπξγηθέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο 
όπσο πεηξάγκαηα κε ιεθηηθά ζρόιηα ή/θαη κε ρεηξνλνκίεο, εθηόμεπζε 
αληηθεηκέλσλ, δπζθνιία ζηελ ηήξεζε θαλόλσλ θαη νδεγηώλ θπξίσο από 
ηα από ηα παηδηά κε δηάγλσζε ΓΑΦ.  Γπζθνιίεο νξγάλσζεο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο θαη δπζθνιίεο έληαμεο ζηελ νκάδα, νη νπνίεο 
αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο ζπλεληεύμεηο ησλ γνλέσλ ησλ παηδηώλ θαζώο 
πξαγκαηνπνηνύληαλ θαη ζε άιια πιαίζηα 

 Οη 4 πξώηεο ζπλαληήζεηο αθηεξώζεθαλ ζηε γλσξηκία θαη αλάπηπμε 
ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο θαη ζεβαζκνύ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο 
κε έκκεζεο δηδαθηηθέο ηαθηηθέο (ρξήζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα). 
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Διαθεμαηικέρ  δξαζηεξηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ 

 ζεκαληηθέο δπζθνιίεο επηθέληξσζήο ζην ζέκα θαη ζην ζηόρν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ (παηδηά κε ΓΑΦ).  

 δπζθνιία ζηελ απνδνρή ησλ ηδεώλ πνπ πξνηείλνληαλ από ηνπο 
άιινπο, ραξαθηεξηζηηθά εκκνλήο. 

 

 Γηαπηζηώζεθε όηη ε αλαπιαηζίσζε ηεο κε αλακελόκελεο θαη 
ζρεηηθήο κε ηε δξαζηεξηόηεηα ζπκπεξηθνξά ζπληέιεζε ζεκαληηθά 
ζηελ εθηόλσζε ηεο «θξίζεο» θαη ζηελ απνθπγή ζηηγκαηηζκνύ ηεο 
κε επηηξεπηήο ζπκπεξηθνξάο. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ 6 
ζπλαληήζεσλ νη ζπληνληζηέο κε αληίζηνηρν ηξόπν αμηνπνηνύζαλ 
δεκηνπξγηθά θαη αλαπιαηζίσλαλ ηηο κε ζρεηηθέο θαη κε 
αλακελόκελεο κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο νκάδαο ζπκπεξηθνξέο. 
Κάζε κε αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά γηλόηαλ παηρλίδη γηα ηελ 
νκάδα, πεγή έκπλεπζεο θαη δηαδηθαζία ζύγθιηζεο ηεο νκάδαο. 
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Μέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ΔΔΜΔ :  

 

 Tα κέιε ζπληνλίζηεθαλ θαη απηνξπζκίζηεθαλ ζε ζρέζε κε ην 
ζεβαζκό ηεο επηινγήο ηνπ θάζε ελόο έκαζαλ λα πεξηκέλνπλ ηε 
ζεηξά ηνπο. 

 

 Οη πην ήξεκεο ζηηγκέο θαη νη πην δεκηνπξγηθέο ζηηγκέο, ζύκθσλα 
κε ηα εκεξνιόγηα θαηαγξαθήο θαη ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ 
αληηθεηκεληθνύ  παξαηεξεηή, θαηαγξάθηεθαλ  όηαλ ζηα παηδηά 
ηέζεθε έλαο ζηόρνο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκό ξνκπνηηθήο ζηελ 
20ε ζπλάληεζε. 
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πλεληεύμεηο ησλ γνλέσλ : 

 

 Σν αίηεκα ησλ γνλέσλ γηα ηα παηδηά κε ΓΑΦ λα κάζνπλ λα 
ζπλεξγάδνληαη, λα βνεζάλε ηνπο άιινπο θαη λα ηεξνύλ θαλόλεο 
ηθαλνπνηήζεθε… 

 

 Οη γνλείο  ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο ζεκείσζαλ όηη ηα παηδηά 
ηνπο κέζα από απηή ηελ νκάδα έκαζαλ λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα κε 
δεκηνπξγηθό ηξόπν, λα πξνζαξκόδνληαη ζε θάζε ζπλζήθε ,αθόκε 
θαη αλ ήηαλ δύζθνιε, απνθνκίδνληαο ζεηηθά ζηνηρεία από απηήλ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Η έξεπλα δξάζεο σο κέζνδνο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο θαηλνηόκσλ 
εθπαηδεπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζην Include θαη ε δηεπηζηεκνληθόηεηα απνηειεί 
ηελ θηλεηήξην δύλακε γηα ηελ εκπινθή θαη δεκηνπξγηθή  ζύκπξαμε  πνιιώλ θαη 
δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ θαη ζπληειεί: 

 

α) ζηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  αλαθνξηθά κε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη 
ηελ εθπαίδεπζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ 

β) επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερόλησλ 

 

 Η εθπαίδεπζε STEAM κε έκθαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειέζεη 
ηζρπξό κέζν εκπινθήο ησλ παηδηώλ θαη ηδηαίηεξα  απηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ 
δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

 

 Η εθπαίδεπζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο 
κπνξεί λα γίλεη πνιύ απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο STEAM  κε ηελ 
ππνζηήξημε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ. 
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 Οη γεληθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηύρηεθαλ θαη εθαξκόζηεθαλ 
ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαπιαηζίσζεο απνδεηθλύνληαη  πνιύ 
απνηειεζκαηηθέο ζηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 
παηδηώλ ηππηθήο θαη κε ηππηθήο αλάπηπμεο. 

 

 εκαληηθή παξάκεηξνο απνηειεί ε δόκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ηζρπξό 
θίλεηξν θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο κηθξώλ θαη 
κεγάισλ ζηόρσλ. 
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 Φιλοδοξούμε ε έξεπλα δξάζεο καο λα 

αλαδείμεη ζην κέιινλ θαη άιιεο θαηλνηόκεο 

δξάζεηο όπσο ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή πνπ 

λα απνηειέζνπλ ην κέζν γηα ηε βειηίσζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ παηδηώλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεηηνληά, αιιά θαη 

ηελ επξύηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα! 
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