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∆ιδακτικές διαφοροποιήσεις στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.,
µε δραστηριότητες µαθησιακής και
προεπαγγελµατικής ετοιµότητας, σε µαθητές
µε αυτισµό
Μαρία ∆ροσινού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Περίληψη
Η εργασία µας µελετά το πρόβληµα εκπαίδευσης των µαθητών µε αυτισµό στα
Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
ως προς τους άξονες της µαθησιακής και προεπαγγελµατικής ετοιµότητας. Η παιδαγωγική µεθοδολογία αξιοποίησε καταγραφές και υλικό µε αντικείµενα - «παπουτσόκουτα» από τις εκπαιδευτικές παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν µε
διαφοροποιηµένα διδακτικά προγράµµατα ειδικής αγωγής και Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στα αποτελέσµατα, έχουµε καταγράψει µαζί µε τους εκπαιδευτικούς ως σηµαντική τη βοήθεια που δέχονται οι
µαθητές µε αυτισµό ηλικίας 14-24 χρόνων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. µε τις διδακτικές διαφοροποιήσεις, από το 2001 µέχρι τον Ιούνιο 2008.
Λέξεις κλειδιά: Αυτιστικό φάσµα, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
1. Το θεωρητικό υπόβαθρο του αυτισµού
Ο αυτισµός είναι µια διαταραχή που εντοπίσθηκε και περιγράφηκε για πρώτη
φορά το 1943 από τον ψυχίατρο του Χάρβαρντ Leo Kanner, ο οποίος µίλησε για το
σύνδροµο «πρώιµου παιδικού αυτισµού» (Kanner, 1943). Το DSM-III και τα DSMΗ κ. Μαρία ∆ροσινού, δρ Ψυχολογίας, είναι Πάρεδρος Ειδικής Αγωγής-µαθησιακών δυσκολιών ε.θ.
στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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IIIR και DSM-IV (APA, 1994) περιγράφουν τον αυτισµό σε µια ευρύτερη διαγνωστική κατηγορία γενικευµένων αναπτυξιακών διαταραχών που εστιάζουν σε
τρεις περιοχές συµπτωµάτων της συµπεριφοράς (Attwood, 2005). Αυτές καταγράφονται πρώτον σε διαταραχές στις κοινωνικές σχέσεις, δεύτερον σε διαταραχές
στη γλώσσα, στην επικοινωνία και τρίτον σε διαταραχές στην ικανότητα φαντασίας, στο συµβολικό παιχνίδι και στα περιορισµένα ενδιαφέροντα που εκδηλώνονται ως εµµονές και στερεοτυπίες (Baron-Cohen, 2001).
Το τριαδικό σύµπτωµα στο φάσµα του αυτισµού ευθύνεται για συγκεκριµένες
δυσκολίες στην αλληλεπιδραστική προσαρµοστική σχέση µε το περιβάλλον. Παρά
την από κοινού αποδεκτή διαπίστωση, η ερµηνευτική αιτιολογία παραµένει «ανοιχτή» µε ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν για τον ορισµό και την περιγραφή
των µηχανισµών. Με άλλα λόγια ποιοι µηχανισµοί ευθύνονται για τις ιδιαίτερες
εκδηλώσεις συµπεριφοράς που χαρακτηρίζουν τον αυτισµό. Ή ακόµη ποια είναι
τα εµπόδια που παρεµβαίνουν στη γλωσσική ανάπτυξη και κοινωνική αλληλεπίδραση των µαθητών µε ιδιαιτερότητες.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι τη δεκαετία του ’60 (Piaget, 1962), ο αυτισµός
ήταν αποδεκτός ως µια διαταραχή µε ψυχολογική αιτιολογία, συνδεδεµένη µε
την πρωτογενή σχέση ανάµεσα στο παιδί και τη µητέρα, «µητέρα ψυγείο». Στη δεκαετία του ’80, η άποψη αυτή αναθεωρήθηκε σε ένα µεγάλο µέρος της µε την επιστηµονική τεκµηρίωση ότι οι γονείς των αυτιστικών παιδιών δεν έχουν πάντα
απορριπτικές, ψυχρές ή αρνητικές συµπεριφορές. Έτσι, στην πρώτη δεκαετία
του 21ου αιώνα η συζήτηση εστιάζεται στη βιολογική βάση του αυτισµού µε νευροβιολογικές, νευροφυσιολογικές και νευροψυχολογικές συσχετίσεις (Frith,
1989· Frith et al., 1994). Μελέτες γύρω από τη γενετική βάση στον αυτισµό βρήκαν αυξηµένη συσχέτιση µε τα αδέλφια αυτιστικών ατόµων συγκρινόµενα µε πληθυσµό αυτιστικών χωρίς συγγενικούς δεσµούς. Άλλες έρευνες έχουν καταγράψει
ανωµαλίες του κεντρικού νευρικού συστήµατος στις οποίες πιθανόν να οφείλεται η αδυναµία του συστήµατος να διασφαλίσει µια κατάλληλη ρύθµιση των αισθητηριακών προσλαµβανόµενων πληροφοριών. Σε άλλες έρευνες για τον
αυτισµό έχουν µελετηθεί η αύξηση των διαστάσεων του εγκεφάλου και η ελλειµµατική ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας σε σχέση µε τα φυσιολογικά άτοµα.
Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση γύρω από το πρόβληµα ερµηνευτικής απόδοσης
είναι αυτή η οποία θέτει το ότι τα παιδιά µε αυτισµό µοιάζουν ανίκανα να εννοιολογήσουν τον άλλο ως οντότητα και δεν αναπτύσσουν καθόλου ή αναπτύσσουν µε
αρκετά αφύσικο τρόπο τη σκέψη τους. Στη βάση αυτής της τόσο σοβαρής διαταραχής σύµφωνα µε αυτή την υπόθεση υπάρχει ένα είδος µη ανακάλυψης του νου
(the Undiscovered Mind) ή νοητική τυφλότητα (mind-blindness) σύµφωνα µε τη
Θεωρία του Νου (Baron-Cohen et al., 1993· Baron-Cohen, 2001).
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2. Η διατύπωση του προβλήµατος στη δευτεροβάθµια ειδική τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης
Οι δυσκολίες, όπως το έλλειµµα σε δεξιότητες κατανόησης, απόδοσης νοήµατος
διαπροσωπικής συµπεριφοράς (Hoffman, 1987), ανάπτυξης επαρκών γλωσσικών
(Happe΄, 1993) και κοινωνικών δεξιοτήτων, παραµένουν και επηρεάζουν τη σχολική
και επαγγελµατική καριέρα τους (∆ροσινού, 2001 α και β). Στην παρούσα εργασία
σκοπεύουµε να αναδείξουµε το πρόβληµα εκπαίδευσης των µαθητών µε αυτισµό
στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ως προς τους άξονες της µαθησιακής και προεπαγγελµατικής ετοιµότητας αλλά και την κοινωνική προσαρµογή και ένταξη (Connor, 1999). Ειδικότερα, διαπραγµατευόµαστε την αλληλεπίδραση σε σχέση µε τα διαφοροποιηµένα
διδακτικά προγράµµατα (Υπ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι. 1996, 2003), που εφαρµόστηκαν σε 14
µαθητές µε διάγνωση στο αυτιστικό φάσµα ηλικίας 14-24 χρόνων, από το 2001
µέχρι τον Ιούνιο 2008.
Κρίνουµε ότι θα µας βοηθούσε ιδιαίτερα στη διατύπωση του προβλήµατος της
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης των αυτιστικών η κατανόηση των νέων δεδοµένων, που αναγράφονται στον πρόσφατο νόµο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (N. 3699/2008). Σε
αυτόν, η πολιτεία δεσµεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθµίζει διαρκώς τον
υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο
µέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δηµόσιας παιδείας και να µεριµνά για την παροχή δωρεάν δηµόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων
των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθµίδες.
Επίσης, δεσµεύεται να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες µε αναπηρία,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών
(φάσµα αυτισµού), όπως και στις άλλες διαπιστωµένες ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συµµετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονοµική αυτάρκεια και αυτονοµία, µε πλήρη κατοχύρωση των
δικαιωµάτων τους στη µόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη.
Ιδιαίτερη σηµασία για τη µελέτη µας παρουσιάζει το γεγονός ότι η εκπαιδευτική
νοµοθεσία σε ξεχωριστό άρθρο (7) κάνει εκτενή αναφορά σε θέµατα αυτιστικών
µαθητών, για τους οποίους αναφέρεται χαρακτηριστικά στην παράγραφο (4). Εδώ
δηλώνεται ότι επίσηµη γλώσσα είναι η Νέα Ελληνική, η οποία προσλαµβάνεται
και εκφέρεται µε την προφορική και τη γραπτή της µορφή ή/και µε τη µορφή συµβόλων-εικόνων για τους µαθητές µε αυτισµό, που είτε έχουν αναπτύξει προφορικό
λόγο επικοινωνίας είτε όχι. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευ-
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τικού Προσωπικού στις ειδικές σχολικές µονάδες για τον αυτισµό, επιπλέον των
άλλων προσόντων, πραγµατοποιείται µε την επιθυµητή προϋπόθεση ότι αυτοί θα
έχουν εξειδίκευση και κατάρτιση σε τροποποιηµένες-υποβοηθούµενες µορφές επικοινωνίας.
Με κριτήρια τους ιδιαίτερους κοινωνικούς περιορισµούς που επιβάλλει ο αυτισµός ως αναπηρία, η φοίτηση στις εκπαιδευτικές δοµές µπορεί να γίνεται ως
εξής: α) Οι αυτιστικοί µαθητές υψηλής λειτουργικότητας ή οι µαθητές µε σύνδροµο Asberger (Ozonoff et al., 1991· Αttwood, 2005, σ. 211-213) µπορούν να φοιτούν στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου υποστηριζόµενοι από τον
εκπαιδευτικό της τάξης και κατά περίπτωση, µε βάση τη γνωµάτευση του οικείου
Κέντρου ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών ΚΕ∆∆Υ, µε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ο οποίος διαθέτει κατά προτίµηση εξειδίκευση στον αυτισµό. β) Οι αυτιστικοί
µαθητές µέσης και χαµηλής λειτουργικότητας µπορούν να φοιτούν στα Τµήµατα
Ένταξης των Γενικών Σχολείων και να παρακολουθούν κοινό και εξειδικευµένο
αναλυτικό πρόγραµµα µε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής,
ενώ στις σοβαρότερες των περιπτώσεων µπορούν να φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής µε κατεύθυνση τον αυτισµό. γ) Οι παράλληλες στηρίξεις των
αυτιστικών µαθητών διακόπτονται µόνο κατόπιν γνωµοδότησης του οικείου
ΚΕ∆∆Υ και της γνώµης των γονέων. Η παράλληλη στήριξη των αυτιστικών µαθητών µπορεί, επίσης, να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και
διαθέτει η οικογένεια του µαθητή, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του ∆ιευθυντή της
Σχολικής µονάδας και του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. δ) Σε περίπτωση αυτισµού µε
βαριά νοητική υστέρηση, η φοίτηση των µαθητών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη
στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος ή στα τµήµατα ένταξης,
λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους. Έτσι, η εκπαίδευση των µαθητών
αυτών εξυπηρετείται σε αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).
Με βάση τα παραπάνω, εδώ θα µελετηθούν οι παιδαγωγικές παρεµβάσεις µε
δραστηριότητες µαθησιακής και προεπαγγελµατικής ετοιµότητας σε περιπτώσεις
αυτισµού στα ΕΕΕΕΚ, που συνοδεύονται από νοητική υστέρηση (Sodian & Frith,
1992· ∆ροσινού, 2003 α & β), αφού η φοίτηση αυτών των µαθητών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος ή στα τµήµατα ένταξης.
Σε αυτό το σηµείο θα µας βοηθούσε να αποσαφηνίσουµε τις αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στη δευτεροβάθµια
επαγγελµατική εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τον νέο νόµο, αυτές στην περίπτωση των
µαθητών µε διάγνωση στο αυτιστικό φάσµα ορίζονται από: α) Τα ειδικά επαγγελ-
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µατικά γυµνάσια, στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δηµοτικού σχολείου γενικής
ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση διαρκεί πέντε έτη. Στα γυµνάσια
αυτά εφαρµόζεται πρόγραµµα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελµατικής εκπαίδευσης. β) Τα ειδικά επαγγελµατικά λύκεια, στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του επαγγελµατικού
γυµνασίου και των ειδικών και γενικών γυµνασίων και λυκείων. Στα λύκεια αυτά
η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη. γ) Την ειδική επαγγελµατική σχολή, στην οποία εγγράφονται απόφοιτοι επαγγελµατικού γυµνασίου και ειδικού γυµνασίου και στην
οποία η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη. Τα εργαστήρια των ειδικών επαγγελµατικών
σχολών εξοπλίζονται από τα Γραφεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. δ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), στα
οποία η φοίτηση διαρκεί από πέντε µέχρι οκτώ χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δηµοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση
των διαγνωστικών υπηρεσιών, καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Πρώτη εγγραφή στα ΕΕΕΕΚ γίνεται µέχρι και το δέκατο
έκτο (16ο) έτος της ηλικίας. Τα ΕΕΕΕΚ υπάγονται στη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση και σε αυτά µπορούν να διδάσκουν και εκπαιδευτικοί Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδου δασκάλων (ΠΕ 70 και ΠΕ 71) και εκπαιδευτικοί
ενηλίκων ΠΕ 72 µε απόσπαση, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν ή µε
οργανική θέση που συστήνεται για τον σκοπό αυτό.
3. Παιδαγωγικές παρεµβάσεις µε δραστηριότητες µαθησιακής και προεπαγγελµατικής ετοιµότητας: «παπουτσο - κατασκευές»
Η µεθοδολογία µας αξιοποίησε 14 παιδαγωγικές παρεµβάσεις σε µαθητές µε αυτισµό που φοιτούσαν σε 10 ΕΕΕΕΚ. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν στις
διαφοροποιήσεις εργάστηκαν εθελοντικά. Σε αυτές το εργαλείο µελέτης ήταν τα
αντικείµενα - παιχνίδια, γνωσιοκατασκευές - παπουτσόκουτα µε κριτήριο ότι αυτά
είναι σηµαντικά για τις ψυχοσυναισθηµατικές και κοινωνικές ανάγκες και σχετίζεται µε την αισθητηριακή ευχαρίστηση ή την επαναλαµβανόµενη και εµµονική
ενασχόληση των αυτιστικών. Αυτά εντάχθηκαν ως «γνωστικές µηχανές» στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών µε αυτισµό µε δραστηριότητες µαθησιακής και προεπαγγελµατικής ετοιµότητας. Οι παιδαγωγικές
παρεµβάσεις µε αντικείµενα - παιχνίδια, γνωσιοκατασκευές - «παπουτσο-κατασκευές» έλαβαν υπόψη τις παραµέτρους που αναφέρονται στο έλλειµµα του αυτιστικού για συµβολικό παιχνίδι ή στην έλλειψη κινήτρου και ενδιαφέροντος, είτε
πρόκειται για µοναχικό είτε πρόκειται για παράλληλο παιχνίδι (∆ροσινού, 2001 α
& β).
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Έτσι, στον σχεδιασµό των εξατοµικευµένων διδακτικών προγραµµάτων εντάξαµε παιχνίδια µίµησης, αναγνωρίζοντας τη σηµασία τους στη συµπεριφορά και
στη σκέψη µε κριτήριο τη νοητική αξιολόγηση του τύπου αυτός είναι «όµοιος µε
µένα» (Piaget, 1962) ή καλύτερα οι προθέσεις του είναι «όµοιες µε τις δικές µου».
Σύµφωνα µε την ψυχολογία του κοινού νου, ένα τυπικό χαρακτηριστικό των νοητικών καταστάσεων είναι η «χωρική τους τοποθέτηση», δηλαδή ο τρόπος µε τον
οποίο οι νοητικές καταστάσεις είναι τοποθετηµένες «εντός», ενώ τα υλικά αντικείµενα βρίσκονται «εκτός». Γι’ αυτό τον λόγο στα παιχνίδια µίµησης συµπεριλάβαµε στοχευµένες δραστηριότητες µε την αναγνώριση των οµοιοτήτων και την
κατανόηση των αντιληπτικών κινήσεων (∆ροσινού, 2003 α & β).
Στις παρεµβάσεις που µελετήσαµε κατασκευάσαµε «γνωστικές µηχανές» παιχνίδια, τροποποιώντας τον χώρο και το περιεχόµενο κενών «παπουτσόκουτων» µε στόχο δραστηριότητες νοητικών ικανοτήτων µοιραζόµενης προσοχής και
προσποίησης. Σηµαντικό ήταν για τη συµπεριφορά του µαθητή να κατανοηθεί ο
µηχανισµός της προσποίησης π.χ. «έχασα ένα αντικείµενο» και η κινητοποίηση
να ψάξει να βρει πού είναι κρυµµένο. Τέλος, έχοντας υπόψη µας ότι η γνώση του
νου των άλλων δεν είναι µια ικανότητα που αποκτάται άπαξ και δια παντός, αλλά
βρίσκεται σε διαρκή µεταβολή και εµπλουτισµό σε όλες τις φάσεις της ζωής µας,
εντάξαµε παιχνίδια «παπουτσο - κατασκευές» µε στοχευµένες δραστηριότητες
στη συναισθηµατική οργάνωση, που περιελάµβαναν ασκήσεις ορθής ή εσφαλµένης αντίληψης.
4. Η άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση στην ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση
Η µεθοδολογία µας συµπεριέλαβε την άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση στην ειδική
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση του µαθητή από τον εκπαιδευτικό του
που αποφάσιζε, εθελοντικά, να εµπλουτίσει τις παιδαγωγικές παρεµβάσεις του µε
γνωστικές µηχανές-παιχνίδια – «παπουτσο-κατασκευές». Στον πίνακα (1), παρατηρούµε καταγραφή της άτυπης αξιολόγησης. Σε αυτή σηµειώνονται οι δυνατότητες του µαθητή σε συγκεκριµένες διδακτικές προτάσεις που ο εκπαιδευτικός εκτιµά
ότι είναι προαπαιτούµενες και δεσµευτικές για την ανάπτυξη διδακτικών προγραµµάτων προσανατολισµένων στην ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι κάποιες από αυτές έχουν αναδυθεί µετά τον
παιδαγωγικό αναστοχασµό και την αξιολόγηση της πορείας της διδακτικής παρέµβασης, τα οποία οφείλει να θέτει ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και να παρατηρεί συστηµατικά αυτό που πήγε καλά, αν κάτι δεν πήγε ή
ακόµη αυτό που πρέπει να αλλάξει στην παιδαγωγική παρέµβαση (Swettenham,
1996· Martin, 1999).
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Πίνακας 1 Άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση στην ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση
Ειδική αγωγή και
εκπαίδευση

Στοχευµένες διαφοροποιηµένες δραστηριότητες µαθησιακής και
προεπαγγελµατικής ετοιµότητας

Απόδοση
νοήµατος στην
επικοινωνία

Μαθησιακά παιχνίδια µε
αντικείµενα και παπουτσόκουτα

Προεπαγγελµατικά
παιχνίδια µε εργαλεία µε
γνωσιοκατασκευές

Ενσυναίσθηση,
αυτοστοχασµός,
πειθώ

Συναισθηµατική οργάνωση: Ο
µαθητής κατανοεί τις ανάγκες
του και συµµερίζεται τα
συναισθήµατα άλλου προσώπου.

Συνεργάζεται µε τους άλλους
και παίρνει συγκεκριµένες
πληροφορίες από τον άλλο για
τη χρήση των εργαλείων, µε
σκοπό να τις αξιοποιήσει στην
εργασία του στη ζωγραφική.

Μοιραζόµενη
προσοχή

Νοητικές ικανότητες:
µοιράζει την προσοχή του
σε πρόσωπα, καταστάσεις και
χρόνους.

Συνάπτει φιλικές σχέσεις, δίνει
το χέρι και κατανοεί ότι η
χειραψία είναι µια
δηλωτική λειτουργία.

Εµπρόθετη
επικοινωνία

Προφορικός λόγος:
εκφράζει ένα εµπρόθετο,
µη λεκτικό αίτηµα, π.χ. δείχνει
τη βρύση, χωρίς να µπορεί να
πει τη φράση «θέλω νερό».

∆είχνει και πιάνει τα
εργαλεία µε τη βοήθεια του
ενήλικα, τον οποίο θεωρεί ως
ένα άτοµο που διαθέτει κι αυτό
δυνατότητα για εµπρόθετη
συµπεριφορά.

Η αναγνώριση
των
συναισθηµάτων

Συναισθηµατική οργάνωση:
αναγνωρίζει συναισθήµατα που
προκαλούνται από
συγκεκριµένα πρόσωπα,
καταστάσεις ή επιθυµίες.

Κατανοεί τη θετική
επιβράβευση, π.χ. θα πάρω ένα
αυτοκόλλητο µε τον αγαπηµένο
µου ήρωα, όταν τελειώσω την
εργασία µου.

Η κατανόηση των
αιτιών των
συναισθηµάτων

Θυµώνει, όταν χρησιµοποιεί τον
ενήλικα ως αντικείµενο και
αυτός αδιαφορεί σκόπιµα.

Ελέγχει τους θυµούς του και
προσπαθεί να δίνει στον άλλο
να καταλάβει γιατί αισθάνεται
άσχηµα, π.χ. γιατί δεν θέλει να
τελειώσει η επίσκεψη στο
σούπερ µάρκετ.
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Η ταυτοποίηση
συναισθηµάτων
που προκλήθηκαν
από γνώµες

Ψυχοκινητικότητα: Θυµώνει,
όταν του λέει ο δάσκαλός του να
πιάνει µε το δεξί και να
συντονίζει τις κινήσεις του
πάνω στον πάγκο εργασίας.

Ο µαθητής µαθαίνει να
ανακαλύπτει ότι «λανθασµένες
κινήσεις» µε τα εργαλεία µπορεί
να προκαλέσουν ατυχήµατα που
«πονάνε» και στενοχωρούν.

Η κατανόηση
ασκήσεων µε
εσφαλµένες
αντιλήψεις

Κατανοεί ότι έχει δυσκολία
να αλλάξει θέση σε ένα
αντικείµενο, π.χ. τη γλάστρα µε
τα γεράνια στο παράθυρο της
τάξης και να τη δει από άλλη
οπτική πλευρά στο παράθυρο
της τουαλέτας.

Κατανοεί ότι δυσκολεύεται να
κρίνει αυτό που ένας άλλος
µπορεί να σκέφτεται για τον
ίδιο, αν είναι σωστό ή λάθος.

Η ανάγνωση του
νου από τα µάτια

Αναγνωρίζει απλές και
σύνθετες νοητικές καταστάσεις
από ερεθίσµατα
χαρακτηριστικών
του προσώπου.

«∆ιαβάζει» και άλλες νοητικές
καταστάσεις, µε βάση την
κατεύθυνση του βλέµµατος, από
ολόκληρο το πρόσωπο, από την
περιοχή των µατιών ή από την
περιοχή του στόµατος.

5. Σχέδια δόµησης διδακτικών εξατοµικεύσεων και επίπεδο αλληλεπίδρασης µε
ορισµένη τη σχέση ανάµεσα στον δάσκαλο και τον µαθητή
Η µελέτη µας βασίζεται σε 14 εφαρµοσµένα σχέδια δόµησης διδακτικών εξατοµικεύσεων µε στοχευµένες δραστηριότητες µαθησιακής και προεπαγγελµατικης ετοιµότητας µαθητών που αντιµετωπίζουν το έλλειµµα των κοινωνικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και εστιάζεται στις νοητικές και συναισθηµατικές αλληλεπιδράσεις.
Η καταγραφή του επιπέδου αλληλεπίδρασης µε ορισµένη τη σχέση ανάµεσα
στον δάσκαλο και τον µαθητή µαζί µε τα σχέδια διδακτικής εργασίας είναι οι
πλατφόρµες πάνω στις οποίες διαφοροποιούνται οι στοχευµένες δραστηριότητες.
Η επιλογή και η διαφοροποίηση προκύπτουν ως αναγκαιότητες, µε δεδοµένο το
ότι τα αυτιστικά παιδιά χρειάζεται να διδαχθούν δεξιότητες για «να διαβάζουν τον
νου», όπως και δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν αποτελεσµατικά να βελτιώσουν
τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δυσκολίες που προκύπτουν από αυτό το
συγκεκριµένο έλλειµµα. Αυτό συµβαίνει σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά άτοµα,
στα οποία η επέκταση και η µεγέθυνση αυτής της ικανότητας είναι σχεδόν αυτόµατες και ασυνείδητες, οπότε αυτά δεν χρειάζεται να διδαχθούν τις προαναφερόµενες δεξιότητες.
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Στο έντυπο καθηµερινής καταγραφής που ακολουθεί (∆ροσινού, 2003), ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σηµειώνει τον χρόνο των παρεµβάσεων και την επιτυχή απάντηση του µαθητή σε αυτές µε τις διαφοροποιηµένες
δραστηριότητες. Σε αυτό παρατηρούµε τη συνέχεια των επιτυχών παιδαγωγικών
παρεµβάσεων µε επιλεγµένο τον διδακτικό στόχο της συνεργασίας µε τους άλλους,
το περιεχόµενο της δραστηριότητας «συνταγή: τα µακαρόνια», µε τα διαφοροποιηµένα και αγαπηµένα υλικά και το δοµηµένο περιβάλλον για την προετοιµασία
και υλοποίηση της στοχευµένης δραστηριότητας.

129

11DROSINOU:Layout 1

6/22/09

2:55 PM

Page 130

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων

Το επίπεδο αλληλεπίδρασης µε ορισµένη τη σχέση ανάµεσα στον δάσκαλο και
τον µαθητή σηµατοδοτεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τον ενήλικα που έχει την ευθύνη
της παιδαγωγικής διαχείρισης. Σύµφωνα µε αυτή καλείται να καταγράφει αυτό που
συµβαίνει στον ίδιο τον µαθητή, στον ίδιο τον ενήλικα και τέλος να αναστοχαστεί και
να καταγράψει σύντοµα τα σχόλιά του για να βελτιώσει το σχέδιο του εξατοµικευµένου διδακτικού προγράµµατος. Οι πληροφορίες συναρτώνται µε τη συχνότητα
της εβδοµαδιαίας παρέµβασης, τη χρονική διάρκεια κάθε παρέµβασης αλλά και
την παιδαγωγική οξυδέρκεια του ειδικού παιδαγωγού να σηµειώνει ακριβώς αυτό
που προσλαµβάνει από τον µαθητή του, χωρίς να παρεµβαίνει στην έκφραση του
λόγου που εκφέρει ο µαθητής µε αυτισµό, να αλλοιώνει, να ερµηνεύει ή να τροποποιεί τα στοιχεία της λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας (πίνακας 2).
6. ∆ιαφοροποιηµένα δοµηµένα διδακτικά προγράµµατα
Οι διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία εστιάστηκαν στο περιεχόµενο των στοχευµένων δραστηριοτήτων, στα υλικά, στα µέσα και στους στόχους και αποφασίζονται µε
κριτήρια επιτυχίας και αµοιβής την αδυναµία απόδοσης νοητικών καταστάσεων,
την αδυναµία αναγνώρισης συναισθηµάτων και πρόβλεψης της συµπεριφοράς.
Αυτά τα κριτήρια τέθηκαν τόσο στους αυτιστικούς µε νοητική καθυστέρηση όσο
και σε εκείνους µε σύνδροµο Asperger (Asperger Sindrome – AS) και σε αυτούς µε
αυτισµό υψηλής λειτουργικότητας (High Functioning Autism – HFA).
Αξίζει να υπογραµµίσουµε ότι οι διδακτικές διαφοροποιήσεις µάς βοήθησαν
µε την προσέγγιση της Θεωρίας του Νου να εξηγήσουµε τις επικοινωνιακές και
κοινωνικές δυσκολίες των αυτιστικών παιδιών ως αποτέλεσµα του ελλείµµατός
τους στο µαθησιακό και προεπαγγελµατικό επίπεδο και ειδικότερα ως προς την
ικανότητά τους να κατανοήσουν τον κόσµο των «άλλων» ανθρώπων. Η τυπική
τριάδα των διαταραχών των ατόµων µε αυτισµό θεωρήθηκε ως συνέπεια της αδυναµίας να αναπτύξουν µια ψυχολογική κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί το σχολείο, το προεπαγγελµατικό εργαστήριο, η κατάρτιση και ο
εργοδότης. Έτσι, οι διαφοροποιήσεις µε στοχευµένες δραστηριότητες µαθησιακής και προεπαγγελµατικής ετοιµότητας µε τις «παπουτσο-κατασκευές» που ετοιµάστηκαν, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα (3), υποστήριξαν σε κάποιο
ικανοποιητικό βαθµό την απόκτηση ικανοτήτων απόδοσης των γνωσιακών καταστάσεων, αναγνώρισης εσφαλµένων αντιλήψεων, της εξαπάτησης, της ενσυναίσθησης, του αυτοστοχασµού και της πειθούς στην επικοινωνία.
Τα διαφοροποιηµένα διδακτικά προγράµµατα που απευθύνονται σε µαθητές
µε αυτισµό σε θεωρητικό επίπεδο αξιοποίησαν τη διαισθητική κατανόηση. Σύµφωνα µε τη «Θεωρία του Νου», οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα πρόβλεψης της
ανθρώπινης συµπεριφοράς, αξιοποιώντας τη σκέψη και τις νοητικές καταστάσεις.
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Πίνακας 2 Έντυπο καταγραφής διδακτικής αλληλεπίδρασης (Nind, 1999)
Όνοµα παιδιού: Νίκος, Ηλικία: 17 χρόνων ΕΕΕΕΚ: Β’ ταξη - ∆ιαφοροποίηση στο
εργαστήριο φυτικής παραγωγής - 2 ώρες τη βδοµάδα
Χρ. Έναρξης: 12 Οκτωβρίου - Χρ. Λήξης: 4 Νοεµβρίου - ∆ιάρκεια παιδαγωγικών
παρέµβασεων: 6 φορές σε 20 µέρες
Α/α Ηµερο- ΠΑΙ∆Ι: Γράφω ακριβώς τα
µηνία λόγια που λέει αυθόρµητα:
α) στον εαυτό του, β) στους
συνοµηλίκους, γ) σε µένα.
Σηµειώνω τις κινήσεις που
κάνει στον χώρο.
∆εν ξέρει, δεν ξέρει.
Λέει ο Νίκος………

Εκπαιδευτικός: Γράφω
τα λόγια έτσι ακριβώς
όπως τα λέω για να τον
κινητοποιήσω «να µπει»
στη µαθησιακή
διαδικασία.

ΣΧΟΛΙΑ: - Τι πήγε
καλά;
- Τι δεν πήγε καλά;
- Τι να προσέξω;
- Τι να δοκιµάσω
την επόµενη φορά;

- Προσπάθησε να πάρεις
και εσύ την τσουγκράνα
για να σκαλίσεις το χώµα.

∆υσκολεύεται να
καταλάβει πως θα
παίξει µε τα άλλα
παιδιά.
Αποφεύγει την
κοινωνική επαφή
µε τα άλλα παιδιά.

1

12 Οκτ.

2

14 Οκτ.

Σκύβει για να βρει µια - Ζήτησε από τον Χρήστο
τσουγκράνα, χωρίς να να σου δώσει τη δική του.
βλέπει τα άλλα παιδιά.
Τελείωσε η σειρά του.

3

18 Οκτ.

Παίρνει το λάστιχο µε - Σε παρακαλώ, θυµήσου Αγνοεί τις κοινωνικές
το νερό και αρχίζει να
ότι µε το λάστιχο
συµβάσεις και τους
πίνει καταβρέχοντας
ποτίζεις και µε το
κώδικες συµπεριφοράς
τα ρούχα του.
ποτήρι πίνεις νερό.
και προβαίνει σε
ακατάλληλες
ενέργειες και σχόλια.

4

20 Οκτ. Καταβρέχει τη ∆έσποινα - Νίκο σε παρακαλώ, Στερείται στοιχειώδους
και βάζει τις φωνές.
ζήτησε συγνώµη από τη
επίγνωσης των
Ο Νίκος γελάει,
∆έσποινα. Της έβρεξες τα συναισθηµάτων
γελάει, γελάει….
ρούχα και πρέπει να πάει και των αναγκών
να αλλάξει στο σπίτι της.
του άλλου.

5

24 Οκτ. Πέφτει κάτω και αντιδρά,
όταν φτάνουν στην έξοδο
του σούπερ µάρκετ.

6

4 Νοεµ. Πιάνει τη σακούλα µε τα
- Τα σκουπίδια Νίκο
σκουπίδια και προσπαθεί έχουν συγκεκριµένη
να τη βάλει µέσα στη
θέση. ∆ες πού βάζει τη
θήκη µε τα ρούχα.
σακούλα µε τα
σκουπίδια ο Πάνος.

- Νίκο, τελείωσαν τα
ψώνια. Τώρα
φεύγουµε. Τέλος….

Αντιδρά
αρνητικά
στις αλλαγές.
Υστερεί σε
παιχνίδια
φαντασίας.
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Πίνακας 3 Στοχευµένες διαφοροποιηµένες δραστηριότητες µαθησιακής και
προεπαγγελµατικής ετοιµότητας µε αντικείµενα-παιχνίδια και
«παπουτσο-κατασκευές»
Η στόχευση
της διδασκαλίας
στα ΕΕΕΕΚ επικεντρώθηκε στην
ανάπτυξη αξιολογικών κρίσεων
που οδηγούν τους
µαθητές µε αυτισµό να σκεφτούν,
να µιλήσουν για
τους εαυτούς τους
και για τους άλλους, ανακαλώντας διαρκώς εσωτερικές νοητικές
καταστάσεις, λιγότερο ή περισσότερο
σύνθετες,
όπως επιθυµίες,
συναισθήµατα,
πεποιθήσεις και
προθέσεις. Από
την εθελοντική
συµµετοχή των εκπαιδευτικών των
ΕΕΕΕΚ στις παιδαγωγικές παρεµβάσεις µας, υπογραµµίζεται η σηµασία του παιδαγωγικού αναστοχασµού. Σε αυτόν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
«ανακαλύπτουν» και εντάσσουν στα διδακτικά τους σχέδια τους ατοµικούς τρόπους
µε τους οποίους εξηγούν τις καθηµερινές πράξεις και επαφές µε τους µαθητές τους,
αναφερόµενοι στις εσωτερικές νοητικές καταστάσεις (Leslie, 2000).
Το βασικότερο πρόβληµα στα διαφοροποιηµένα διδακτικά προγράµµατα εν-
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τοπίζεται στη δυάδα ενήλικα εκπαιδευτικού – µαθητή µε αυτισµό και στο πώς θα
δοµηθεί η αλληλεπίδραση γύρω από τα αντικείµενα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι αλληλουχίες αλληλεπίδρασης από δυαδικές µετατρέπονται σε τριαδικές
και εµπλέκουν ταυτόχρονα τον µαθητή, τον εκπαιδευτικό ως πρόσωπο και τα αντικείµενα-παιχνίδια, γνωσιοκατασκευές και παπουτσόκουτα. Μέσα από αυτές τις
αλληλεπιδραστικές αλληλουχίες αναδύεται η νέα δεξιότητα συντονισµού της προσοχής σε ένα αντικείµενο ή σε ένα άτοµο, ορίζοντας µια νέα επαφή εστιασµένη σε
ένα θέµα συνοµιλίας. Έτσι, οι µαθητές µε αυτισµό υποστηρίζονται να κατανοούν
εάν αυτό που οι ίδιοι κοιτάζουν συµβαίνει και σε ένα άλλο άτοµο που κοιτάζει το
ίδιο αντικείµενο και αναπτύσσουν δεξιότητες µοιραζόµενης προσοχής.
Συνοψίζοντας, σηµειώνεται ότι η καταγραφή της αποκωδικοποίησης της επικοινωνιακής σχέσης µε προσανατολισµό στην κατανόηση της πρόθεσης του εκπαιδευτικού από τον µαθητή µε αυτισµό αυξήθηκε. Έτσι, κάθε φορά που στην
παιδαγωγική διαφοροποίηση διαµεσολαβούσε η «παπουτσο-κατασκευή», στη διδακτική συναλλαγή παρατηρούσαµε ότι όσα «τραβούσαν την προσοχή» δεν ήταν
µόνο οι λέξεις και οι χειρονοµίες του άλλου. Αλλά και οι ενδείξεις για αναδυόµενη
ικανότητα να κάνει υποθέσεις σχετικά µε τις νοητικές καταστάσεις και ταυτόχρονα
να νοηµατοδοτεί την επικοινωνία τη λεκτική ή γραπτή, προφορική ή άρρητη.
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