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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Αγαπητοί φίλοι και µέλη της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος,
Οι σύγχρονες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο επιβάλλουν την απόκτηση γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ικανοτήτων, που θα επιτρέπουν στους µαθητές να οραµατιστούν και
να διαµορφώσουν νέες προοπτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης, της εργασίας και της κοινωνικής συνύπαρξης. Το σχολείο καλείται να αναπτύξει την ενεργό µάθηση, την κριτική σκέψη, την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή καθώς και το σεβασµό των δικαιωµάτων του άλλου. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες συχνά έχουν περιορισµένες ευκαιρίες µάθησης και βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό, εξαιτίας της ανεπάρκειας εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
της έλλειψης κατάλληλων εκπαιδευτικών δοµών και της αδυναµίας του σχολείου να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στον ενταξιακό και κοινωνικοποιητικό
του ρόλο. Για το λόγο αυτό η αναθεώρηση του προσανατολισµού του σχολείου αποτελεί αναγκαιότητα και νέα πρόκληση για την κοινωνία.
Στόχος του Συνεδρίου - το οποίο συµπίπτει µε την 3η ∆εκεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες- είναι να δώσει την ευκαιρία
σε επιστήµονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς να προβάλουν προβληµατισµούς και ερευνητικά δεδοµένα µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και την επιστηµονική εµβάθυνση σε ένα θέµα µε πολλές κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Ευελπιστούµε ότι η διεξαγωγή του Συνεδρίου θα συµβάλει στην υποστήριξη των δικαιωµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στην προώθηση των αιτηµάτων τους για ισότιµη συµµετοχή στην εκπαίδευση και στην
κοινωνική ζωή.
Εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
καθηγητής ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας
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Συνδιοργανωτές:
Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Τµήµα Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας
Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),
Παράρτηµα Θεσσαλονίκης
Παιδαγωγική Εταιρεία Ειδικής Αγωγής Ελλάδος
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Παράρτηµα Μακεδονίας
Θεµατικές ενότητες του Συνεδρίου:
• Θεσµικό, φιλοσοφικό και ιστορικό πλαίσιο της εκπαίδευσης των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες
• Ανίχνευση, αξιολόγηση και διάγνωση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
• Προγράµµατα εκπαίδευσης και µέθοδοι διδασκαλίας
• Εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο
• Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
• Κοινωνικές και συναισθηµατικές παράµετροι στην εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
• Επαγγελµατική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
• Συνεργασία σχολείου - οικογένειας - κοινότητας
Προσκεκληµένοι οµιλητές
Gill Brackenbury, Psychology and Human Development, Institute of Education, University of London, UK.
Dr. Maria Kambouri, Psychology and Human Development, Institute of
Education, University of London, UK.
Prof. Dr. Annette Leonhardt, Department of Pedagogy and Rehabilitation,
LMU of Munich, Germany.
Prof. Dr. Tova Most, Constantiner School of Education, Tel-Aviv University,
Israel.
Prof. Hannou Savolainen, University of Eastern Finland, Finland.
Dr. Vasiliki Hermann-Triarchi, Department of Pedagogy and Rehabilitation,
LMU of Munich, Germany.
Γεώργιος Αλεβίζος, ∆ιευθυντής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Εµµανουήλ Κολιάδης, οµότιµος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Αθηνά Σιδέρη, καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών.

9
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, καθηγητής Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Μέλη:
Ιωάννης Αγαλιώτης, επίκουρος καθηγητής Τµήµατος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Ιωάννης Αθανασιάδης, επιστηµονικός συνεργάτης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Αναστασία Αθανασούλα- Ρέππα, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών.
Μαρία Αναγνωστοπούλου, σχολική σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Γεώργιος Αραβανής, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Σοφία Ασλανίδου, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης.
Μαρία Βαϊνά, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών.
Κατερίνα ∆ηµητριάδου, επίκουρη καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Μάρω ∆όικου-Αυλίδου, επίκουρη καθηγήτρια Τµήµατος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Αµαλία Καραµήτρου, επιστηµονική ερευνήτρια Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, υπ. διδάκτορας Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Εµµανουήλ Κολιάδης, οµότιµος καθηγητής Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ειδικής Αγωγής.
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικού
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Ελισάβετ Μάρκου, MSc, εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Βασιλική Μητροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Τµήµατος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Θωµάς Μπάκας, λέκτορας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Αρετή Οκαλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τµήµατος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Αναστασία Παµουκτσόγλου, τ. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Βασιλική Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Αλεξία Πέννα, ∆ρ. Παιδαγωγικής, ειδική παιδαγωγός, Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Μαρία Ράντζου, λέκτορας (υπό διορισµό) Τµήµατος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Θεοδώρα Χασεκίδου- Μάρκου, σχολική σύµβουλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Γραµµατειακή Υποστήριξη
Υπεύθυνοι Γραµµατείας:
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Βασιλική Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Μαρία Ράντζου, λέκτορας (υπό διορισµό), Τµήµατος Θεολογίας ΑΠΘ.
Μέλη:
Ζωή Γούλα, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Αναστασία Μποµπάι, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Σοφία Παρίζη, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Αργυρώ Χαχούδη, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Γεώργιος Αντωνιάδης, µεταπτυχιακός φοιτητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Οικονοµική διαχείριση
Ταµίας: Θεοδώρα Χασεκίδου – Μάρκου, σχολική σύµβουλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τηλ.: 6947529311, E-mail: markoudor@gmail.com
Επικοινωνία - Ιστοσελίδες:
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (www.pee.gr), Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
(www.uom.gr), e-mail: rantzou@hotmail.com; vpapa@uowm.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-891381, Fax: 2310-891388
Επιστηµονική Επιτροπή
Πρόεδρος:
∆ηµήτρης Γουδήρας, καθηγητής Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Μέλη:
Ιωάννης Αγαλιώτης, επίκουρος καθηγητής Τµήµατος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Αναστασία Αλευριάδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Σοφία Ασλανίδου, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης
∆ηµήτριος Αναστασίου, επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Βασίλης Αργυρόπουλος, επίκουρος καθηγητής, Παιδαγωγικού Τµήµατος
Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Φίλιππος Βλάχος, αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Αναστασία Βλάχου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος
Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Αγγελική ∆αβάζογλου, καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.
Μάρω ∆όικου-Αυλίδου, επίκουρη καθηγήτρια Τµήµατος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Λευκοθέα Kαρτασίδου, επίκουρη καθηγήτρια Τµήµατος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
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Εµµανουήλ Κολιάδης, οµότιµος καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ειδικής Αγωγής
Αικατερίνη Κορνηλάκη, επίκουρος καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος
Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Ηλίας Κουρκούτας, αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος
Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστηµίου Κρήτης.
∆ήµητρα Κουτσούκη, καθηγήτρια Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισµού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Μαρία Κυπριωτάκη, λέκτορας Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Βενέττα Λαµπροπούλου, καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Πατρών
Σοφία Μαυροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Αρετή Οκαλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τµήµατος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Σουζάνα Παντελιάδου, καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Ιωάννα Παπαβασιλείου, λέκτορας Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής, Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Ιωάννης Παπαδάτος, οµότιµος καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος αναπληρωτής καθηγητής, Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Αλεξία Πέννα, ∆ρ. Παιδαγωγικής, Ειδική Παιδαγωγός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Γρηγόριος Σίµος, επίκουρος καθηγητής Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Σπύρος Σούλης, επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Παναγιώτα Σταυρούση, λέκτορας Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Σωτηρία Τζιβινίκου, προϊσταµένη Β΄ ΚΕ∆∆Υ Θεσσαλονίκης.
Ελένη Φτιάκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστηµίου Κύπρου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Κωνσταντίνος ∆. Μαλαφάντης, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστηµίου
Αθηνών, πρόεδρος
∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, αντιπρόεδρος

12
Μαρία Βαϊνά, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, γενική γραµµατέας
Γεώργιος Αραβανής, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, ταµίας
Αναστασία Παµουκτσόγλου, τ. Πάρεδρος Π.Ι., ειδική γραµµατέας
Θωµάς Μπάκας, Λέκτορας Παν/µίου Ιωαννίνων, µέλος
Αναστασία Αθανασούλα-Ρέππα, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
16.00-17.00: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. ΑΙΘΟΥΣΑ 1. (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
Προεδρία: Βασιλική Παπαδοπούλου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας(Π∆Μ), Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας(ΠΑΜΑΚ), Μάρω
∆όικου-,Αυλίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης(ΑΠΘ)
17.00-18.00: Σύντοµοι χαιρετισµοί, επίσηµη έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.
18.00-18.30: Γεώργιος Αλεβίζος, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Η εκπαιδευτική πολιτική για την εκπαίδευση των ΑµΕΕΑ στην Ελλάδα.
18.30-19.00: Εµµανουήλ Κολιάδης, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας
Ειδικής Αγωγής, οµότιµος καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Γνωσιακές-συµπεριφοριστικές στρατηγικές και τεχνικές για την αντιµετώπιση
προβληµάτων µάθησης και συµπεριφοράς. Εναλλακτικά προγράµµατα στην
Ειδική Εκπαίδευση.
19.00-19.30: Αθηνά Σιδέρη, καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Ενταξιακή Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή: Ερωτήµατα και Προβληµατισµοί.
19.30-20.00: Συζήτηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
09.00-11.00: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ
Προεδρία: Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
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Μαγδαληνή Αντωνιάδου-Χύτογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Παιδική Βαρηκοΐα-Επικοινωνία: Μεγάλες Προσδοκίες;
Σπύρος Μεταξάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Πρόληψη-αντιµετώπιση της ακουστικής απώλειας σε παιδιά: Σύγχρονες πρακτικές
Άννα Σφακιανάκη και Κατερίνα Νικολαΐδου
Καταληπτότητα οµιλίας και χαρακτηριστικά του παραγόµενου λόγου βαρήκοων-κωφών
Πωλίνα Πανταζίδου, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Μέτρηση της ρινικότητας σε άτοµα µε προβλήµατα ακοής
Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Αξιολόγηση ακρόασης, οµιλίας και λόγου σε παιδιά µε προβλήµατα ακοής και
κοχλιακά εµφυτεύµατα: Συµπεράσµατα
Συζήτηση: Συντονίστρια Άννα Σφακιανάκη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ)
09.00-11.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
(∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ:15 ΛΕΠΤΑ)
ΘΕΣΜΙΚΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Μαρία Αναγνωστοπούλου, σχολική σύµβουλος, Θωµάς Μπάκας, Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων,
Θωµάς Μπάκας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων,
Οργάνωση και διοίκηση των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής
Απόστολος Σπαθής και Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Tα κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης (ΚΕ.∆.∆.Υ.): θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας και χάραξη εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής
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Α. Ήργης και Ο. Μακρή, εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
Κωφοί: γλωσσική µειονοτική οµάδα ή άτοµα µε αναπηρία; Παλαιά και νέα ερωτήµατα
Νιικόλαος Καϊσέρογλου, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης,
∆υνατότητες και ζητήµατα / πιθανές περιοχές άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής µιας σχολικής µονάδας (γενικής αγωγής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση) αναφορικά µε την εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑµΕΕΑ).
Πογιατζή Αθανασία, Χρίστου Ελπίδα, Φτιάκα Ελένη, Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Η εξέλιξη του αναπηρικού κινήµατος στην Κύπρο και ο ρόλος του στην εκπαιδευτική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία
Α. Χαρίση, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, ∆. Αναστασίου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
Οι απαρχές της εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα τις
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
09.00-11.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΛΕΠΤΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ(∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ:15

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Γρηγόρης Σίµος, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Κ. Βουγιούκας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σωτηρία Τζιβινίκου, ∆ιευθύντρια Β΄ ΚΕ∆∆Υ Θεσσαλονίκης,
Όλγα Ιωαννίδου, Philippe Mousty, Jacques Grégoire, Καθολικό Πανεπιστήµιο της Λουβαίνης (UCL), Ελεύθερο Πανεπιστήµιο Βρυξελλών (ULB),
Βέλγιο,
Ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών στη σχολική τάξη
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Κ. Βουγιούκας, Μ. Τζουριάδου, K. Αγγελάκη, Σ. Βελλίκης, Κ. Γεροφώτη,
Α. Γκαγκαλνά, Κ. Κοντού, Α.. Κουµλή, Ε. Μπαλδίµτση, Χ. Τζωρτζάκη,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Η σχέση γνωστικής, γλωσσικής και κοινωνικής επάρκειας µε δυσκολίες των
παιδιών στον αφηγηµατικό λόγο
Λευκοθέα Καρτασίδου, Παναγιώτης Βαρσάµης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Κλίµακα Εκτίµησης Σχολικής Λειτουργικότητας – µια διερευνητική µελέτη της
ευχρηστίας της
Λυδία Αµπόνη-Τσούρα, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Eιδικές δυσκολίες στα µαθηµατικά (δυσαριθµησία) σε παιδιά. Η πρώτη έκδοση ενός ψυχοµετρικού εργαλείου µέτρησης των µαθησιακών δυσκολιών στο
δηµοτικό
Σωτηρία Τζιβινίκου, ∆ιευθύντρια Β΄ ΚΕ∆∆Υ Θεσσαλονίκης,
Ενδυναµώνοντας το Υ(υποστήριξη) των ΚΕ∆∆Υ: από τη διεπιστηµονική αξιολόγηση στον σχεδιασµό της εκπαιδευτικής παρέµβασης
11.00-11.30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
11.30-13.30: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ∆ΥΣΛΕΞΙΑ - ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: ΑΙΤΙΑ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ
– ∆ΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.
Πρόεδρος: Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Πρόγνωση, διάγνωση της δυσλεξίας και της διάσπασης προσοχής µε την οφθαλµοσκόπηση (τεστ Παυλίδη)
Γεώργιος Θ. Παυλίδης και Π.Μ. Σαµαράς,
Το Βιολογικό Τεστ Παυλίδη (Οφθαλµοκίνησης) µε ακρίβεια διαγιγνώσκει από
την προσχολική ηλικία. Παιδιά µε ∆ιάσπαση Προσοχής (∆ΕΠΥ).
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Β. Κατανά Ειδική Παιδαγωγός και Γεώργιος Θ. Παυλίδης,
Μέθοδος αντιµετώπισης πολυµέσων Παυλίδη: Βελτιώνει σηµαντικά την ορθογραφία των ∆υσλεξικών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ)
11.30-13.30 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Αναστασία Αλευριάδου, Αγγελική Τσαπακίδου, Ελένη Γρίβα, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
Αναστασία Αλευριάδου, Μαρία Μάστορα, Ελένη Γρίβα, Πανεπιστήµιο
∆υτικής Μακεδονίας,
Συγκριτική διερεύνηση προβληµάτων λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
µε και χωρίς προβλήµατα συµπεριφοράς
Βασιλική Αλεξίου, Νηπιαγωγός,
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρώιµης παρέµβασης για παιδί νηπιαγωγείου σε
υπόθεση επικινδυνότητας για προβλήµατα µάθησης
Μαρία Μητσιώρη, Εκπαιδευτικός,
Πρόγραµµα πρώιµης παρέµβασης για παιδί νηπιαγωγείου που βρίσκεται σε
επικινδυνότητα εµφάνισης µαθησιακών δυσκολιών
Βασιλική Κουτσοµπίνα, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Έγκαιρη ανίχνευση µε στόχο το σχεδιασµό και την υλοποίηση ψυχοπαιδαγωγικών παρεµβάσεων για τη βελτίωση των αντιληπτικο-κινητικών επιδόσεων παιδιών µε νοητική καθυστέρηση.
Παύλος Κωνσταντινίδης, Αγγελική Τσαπακίδου, Αναστασία Αλευριάδου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
Παρεµβατικό πρόγραµµα κινητικών δεξιοτήτων παιδιών µε αναπτυξιακή καθυστέρηση για την κοινωνική τους ένταξη στο νηπιαγωγείο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
11.30-13.30 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
Προεδρία: Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ∆ηµήτρης Πούλος, Παναγιώτα Βογιατζόγλου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Παύλος Ι. Εφραιµίδης, 5o ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Σχολείο Μενεµένης,
Πρόταση για την αξιοποίηση δεδοµένων και τεχνικών του εκπαιδευτικού
δράµατος κατά τη διδασκαλία εννοιών των θρησκευτικών του δηµοτικού σχολείου σε µαθητές µε ελαφρά ή µέτρια νοητική υστέρηση
Παναγιώτα Κλώνη, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας – Τ.Ε.Ι. Πάτρας,
Εκπαιδευτικά βιωµατικά παιχνίδια προσοµοίωσης για παιδιά µε νοητική υστέρηση.
Γιώργος Ποταµιάς, Ελένη Μούκα, Γωγώ Σταµατοπούλου, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Η εικόνα ως δυναµικό διδακτικό εργαλείο στην Εκπαίδευση των ΥΨΙΜ στο
µάθηµα της Ιστορίας.
∆ηµήτρης Πούλος, Παναγιώτα Βογιατζόγλου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
«12+1 Μικροί Θεοί»: ένα πολιτιστικό πρόγραµµα προσαρµοσµένο στην ειδική
αγωγή.
Πηνελόπη Φραντζή, Ευφροσύνη Καρβελά, Πανεπιστήµιο Πατρών,
Η επίδραση της µουσικοθεραπείας στα παιδιά µε προβλήµατα ακοής.
Γλυκερία Ρέππα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
«Καλλιεργώντας» τα συναισθήµατα σε µαθητές /τριες µε ειδικές ανάγκες µέσω του θεατρικού παιχνιδιού και της µουσικοκινητικής αγωγής.
Ειρήνη Σταµούλη, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Χίου,
Συνδιδασκαλία µαθηµάτων µουσικής και θεατρικής αγωγής στο Εργαστήριο
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Χίου: µια µελέτη περίπτωσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
11.00-13.30 : ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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ΘΕΣΜΙΚΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ιωάννα Κουνιάκη, Ευαγγελία Ρέππα, Εµµανουήλ Τσαγκάτος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
Καλές πρακτικές στην εκπαίδευση για την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού:
τα τµήµατα ένταξης
Νικόλαος Ι. ∆ηµητρίου, ∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής,
Έλεν Κέλερ: το χρονικό και οι συνέπειες της επίσκεψης στην Ελλάδα
Νίκη Κουσουρέτα, εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία στην ηµιαυτόνοµη διαβίωση µε τον εκπαιδευτικό οδηγό «S.A.L.D.A.L»
Χριστίνα Κουτούβελα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Η σηµασία της ποίησης για την ποιοτική και αποτελεσµατική εκπαίδευση των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες
13.30-16.00: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
16.00-17.30:. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Συντονιστής: Εµµανουήλ Κολιάδης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Γεωργία ∆ασκαλοπούλου, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Στρατηγικές αντιµετώπισης του σχολικού εκφοβισµού από γηγενείς και
αλλοδαπούς µαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου.
Βασιλική Μάλαµα, εκπαιδευτικός
Σύνδεση του ηλεκτρονικού εκφοβισµού µε τη σχολική θυµατοποίηση και σύγκριση στάσεων και απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γύρω από τον ηλεκτρονικό εκφοβισµό (cyberbullying).
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Σοφία Παρασκευαϊδου, Γουδήρας ∆ηµήτρης, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Στάσεις των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δοµές Ειδικής Αγωγής απέναντι στο φαινόµενο του Σχολικού Εκφοβισµού.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ)
16.00-17.30:. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Προεδρία: Ελένη Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ιωάννης Αγαλιώτης,
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Αναστασία Παµουκτσόγλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ελένη ∆αµιανίδου, Ελένη Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Η αναπηρία µέσα από την εµπειρία των µαθητών του εσπερινού σχολείου
Ελισάβετ ∆εληγιάννη, Ιωάννης Αγαλιώτης, Λευκοθέα Καρτασίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Η οικοσυµπεριφοριστική ανάλυση ως µέθοδος αξιολόγησης της καταλληλότητας της διδασκαλίας στη γενική τάξη και στα τµήµατα ένταξης: Εφαρµογές
στην περίπτωση µαθητών µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες
Μαίρη Μαργαρώνη, 1ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών,
Συνεκπαίδευση παιδιών µε και χωρίς ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες στο 1ο
ευρωπαϊκό σχολείο Βρυξελλών. Πρακτικές εφαρµογές µιας ισότιµης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας
Κωνσταντίνος Θ. Μιχαηλίδης, ∆ιευθυντής Πειραµατικού Ειδικού ∆ηµοτικού
Σχολείου,
Εκπαιδευτικά προγράµµατα για την αναπηρία ή η «αναπηρία» των εκπαιδευτικών προγραµµάτων: θεωρητική & εµπειρική κονωνιοψυχολογική προσέγγιση
Αναστασία Παµουκτσόγλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κων/νος Ανθόπουλος, Χρήστος Σερµπίνης, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
Συνεκπαίδευση σε µια κοινωνία διαφορετικότητας: εκπαιδευτικοί και µαθητές
µε ειδικές ανάγκες
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Αγνή Καραγιάννη, εκπαιδευτικός
Εναλλακτική αξιοποίηση παιδαγωγικού υλικού για τη διαχείριση των συναισθηµάτων στην προσχολική και πρώιµη σχολική ηλικία κατά την συνεκπαίδευση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
16.00-17.30: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Προεδρία: Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Β. Γιαννούλη, ΚΕ∆∆Υ Κοζάνης, Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης, Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
Άννα Σταµατάκη και Κων/νος Τζίµας, Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης – Τµήµα Ειδικής Αγωγής
Μελέτη περίπτωσης µαθητή µε αυτισµό σε γενικό σχολειό µε παράλληλη
στήριξη.
Χρηστος Κεβρεκίδης, Σχολικός Σύµβουλος 62ης Περιφέρειας Προσχολικής
Αγωγής, Γρεβενά,
Η βελτίωση της χωρικής κωδικοποίησης σε σχηµατισµό εξάστιγµου στο µικρό
– µέσο χώρο, ως παράγοντας εκµάθησης της µεθόδου Braille στα τυφλά
παιδιά.
Κούκλης Κωνσταντίνος, ειδικός παιδαγωγός,
Η στάση των βλεπόντων µαθητών απέναντι σε άτοµα µε τύφλωση ή µειωµένη
όραση.
Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης, σχολικός σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Ισαάκ Στόγιος, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Εκµάθηση ξένων γλωσσών και µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
δυνατότητες – προοπτικές.
Β. Γιαννούλη, ΚΕ∆∆Υ Κοζάνης, Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας,
Τα ορθογραφικά λάθη µε ακρίβεια ξεχωρίζουν τους Έλληνες από τους αγγλόφωνους δυσλεξικούς
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Μερόπη Βογιατζόγλου, Ά ΚΕ.∆.∆.Υ. Θεσσαλονίκης,
Ο ρόλος του καθηγητή / τριας ειδικής φυσικής αγωγής στην αξιολόγηση και
ένταξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο µάθηµα της γενικής φυσικής αγωγής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
16.00-17.30: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Βασίλειος ∆αγδιλέλης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, A. Μαύρου,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Σοφία Ασλανίδου, ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης
A. Μαύρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Εναλλακτική επικοινωνία και (τεχνολογικός) αλφαβητισµός: H εµπειρία της εφαρµογής της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην Κύπρο µέσα από µια µελέτη
περίπτωσης
Α. Μισιρλή, Α. Μιχαλόπουλος, ∆. Νικολός, Γ. ∆αβράζος, Ν. Μπακόπουλος, Πανεπιστήµιο Πατρών,
H εκπαιδευτική ροµποτική scratch-lego wedo στην ειδική αγωγή: «µια µελέτη
περίπτωσης»
Βασιλική Γιαννοπούλου, Εκπαιδευτικός
Οδηγός πρώτης ανάγνωσης της αγγλικής γλώσσας για µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες
Ελευθερία Αβραµίδου, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Γ/Ν Παπαγεωργίου,
Πρώτη γραφή-ανάγνωση: η προσέγγιση µιας κατασκευής.
Φωτεινή Σουλιώτη και ∆ηµήτρης Αλιµήσης, ΑΣΠΑΙΤΕ, παράρτηµα
ΠΑΤΡΑΣ,
H εκπαιδευτική τεχνολογία στην Ειδική Αγωγή: βιβλιογραφική µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και µια µελέτη περίπτωσης
Ελένη Φακάζη και Μαρία Καµπούρη, Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, Αγγλία,
Αναθεώρηση της παιδαγωγικής των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: η χρήση του διαδραστικού πίνακα σε ένα ειδικό σχολείο πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης στην Αγγλία µε παιδιά µε αυτισµό.
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17.30-18.00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
16.00-18.00: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Χ. Συριοπούλου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ∆ηµήτριος Κασίµος, Παιδιατρική Κλινική ∆ΠΘ, Ελευθέριος Κοντόπουλος, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Τσικουλάς, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης,
Θέµατα αξιολόγησης και χαρακτηριστικά των παιδιών µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας,
Συνεργασία των δάσκαλων του γενικού σχολειού µε τους σχολικούς συµβούλους γενικής και ειδικής αγωγής και τα ΚΕ∆∆Υ (Κέντρα ∆ιαφοροδιάγνωσης,
∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) για την ανίχνευση, αξιολόγηση και διάγνωση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες
Ελένη Τσάνταλη, Β΄ ΚΕ∆∆Υ Θεσσαλονίκης,
Αυτισµός µε και χωρίς νοητική υστέρηση: 2 µελέτες περίπτωσης
Σ. Γκιαούρη, Χ. Γκιαούρης, Α. Αλευριάδου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
Ανίχνευση δυσκολιών ψυχοκοινωνικής προσαρµογής σε παιδιά µε νοητική
αναπηρία µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
18.00-20.00 : ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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Προεδρία: ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Μαρία Ράντζου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
18.00 – 18.30. Dr. Vasiliki Hermann- Triarchi, LMU of Munich,
Εκπαιδευτικά προγράµµατα ενσωµάτωσης για παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Το
µοντέλο της Βαυαρίας
18.30- 19.00 Prof. Dr. Tova Most, Head of the Department of School Counseling and Special Education, Constantiner School of Education, Tel-Aviv
University,
Speech Intelligibility and Social Aspects of Deaf and Hard of Hearing Children.
(Καταληπτότητα της οµιλίας και οι κοινωνικές της παράµετροι στα παιδιά µε
κώφωση και βαρηκοΐα).
19.00- 1930. Prof. Dr. Annette Leonhardt, Chair of Education of the Deaf
and Hard of Hearing, Department of Pedagogy and Rehabilitation, LMU of
Munich,
Schooling of hearing impaired in Germany - Development and current
status.
(Η σχολική εκπαίδευση των παιδιών µε απώλεια ακοής στη Γερµανία – Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη κατάσταση)
19.30- 20.00. Συζήτηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 6
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)
09.00-11.00: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
∆ιεπιστηµονικό ∆ίκτυο Ειδικής και ∆ιαπολιτισµικής
"INCLUDE",
Προσέγγιση της διαφορετικότητας και διαχείριση του στίγµατος.

Αγωγής

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1.
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
09.00-11.00:. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ:
Συντονίστρια: Μάρω ∆όικου - Αυλίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Ελισσάβετ Αλευρίδου, εκπαιδευτικός,
∆υσλεξία και προβλήµατα συµπεριφοράς: η οπτική των µητέρων.
Πελαγία Αποστόλου, ΚΕ∆∆Υ ∆υτικής Θεσσαλονίκης,
Κοινωνικές σχέσεις των έφηβων µε δυσλεξία.
Ανδρέας Γκαράνης, εκπαιδευτικός,
Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των µαθητών µε ελαφρά νοητική
καθυστέρηση µέσα από την εφαρµογή της µεθόδου project,
Μάρω ∆όικου - Αυλίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Η επίδραση της δυσλεξίας στις σχέσεις µε τους συνοµήλικους κατά τη φοίτηση στο σχολείο και την τριτοβάθµια εκπαίδευση
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ)
09.00-11.00: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΘΕΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Ιωάννης Αγαλιώτης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Γ. Τσιναρέλης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου.
Γ. Τσιναρέλης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Εγκεφαλική λειτουργία, µύθοι και πραγµατικότητα στη γλώσσα και τα µαθηµατικά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. η περίπτωση των µαθησιακών δυσκολιών.
Γ. Ανδριώτου, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ι. Αγαλιώτης, Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας, ∆. Γουδήρας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου «η γλώσσα µου» για την α΄, β΄& γ΄ δηµοτικού, ως προς τη λειτουργικότητα του για τη διδασκαλία µαθητών / -τριών
µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.
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Λυδία Αµπόνη-Τσούρα και συνεργάτες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Ειδικές δυσκολίες στα µαθηµατικά (δυσαριθµησία) σε παιδιά. Η πρώτη έκδοση ενός ψυχοµετρικού εργαλείου µέτρησης των µαθηµατικών δυσκολιών στο
δηµοτικό.
Γιώργος Κόσυβας, εκπαιδευτικός,
Λύση ανοιχτού προβλήµατος από µαθητές µε ειδικές ανάγκες: µια µελέτη περίπτωσης
Ιωάννης Αγαλιώτης, Ευθυµία Κόιου, Βασιλική Χρυσικού, Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας,
∆ιδάσκοντας γεωµετρία σε µαθητές µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: γνωστική ανάλυση και διδακτική διαχείριση συστηµατικών λαθών.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
09.00-11.00 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Προεδρία: Ε. Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ι. Φύκαρης, σχολικός σύµβουλος, Α.Ήργης, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Μ. Πιερίδου και Ε. Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Eιδικοί και γονείς παιδιών µε αναπηρίες στα γενικά σχολεία της Κύπρου: συνεργασία ή συνοµωσία;
Ε.Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Ο ρόλος των γονιών στην ένταξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες: προτεραιότητες και προσωπικό κόστος
Α. Χατζηγιαννακού και Χ. Ιωάννου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο, Υπηρεσία
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου,
Γονείς παιδιών µε αναπηρίες: το εκπαιδευτικό σύστηµα και οι καθηµερινές
προκλήσεις
O. Mακρή και Α, Ήργης, εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης,
Η µετάβαση παιδιών µε ειδικές ανάγκες από την οικογένεια στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η παρουσία και η συµβολή των γονέων
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Σ. Γαργαλιάνος, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
∆ιαχρονικές προσδοκίες εκπαιδευτών Α.Μ.Ε.Α. σε σχέση µε τις δυνατότητες
των µαθητών τους: η περίπτωση των παραστατικών τεχνών
Ιωάννης Φύκαρης, Σχολικός Σύµβουλος, Άννα Μποβολή, εκπαιδευτικός
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
Η αξιοποίηση της διεπιστηµονικής οµάδας στην διδακτική διαδικασία για την
αντιµετώπιση µαθητή-θύµατος ενδοοικογενειακής βίας
Μαριλένα Καλαϊτζάκη, Πανεπιστήµιο Κρήτης,
Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον του οικογενειακού συστήµατος
των παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 4
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 14)
09.00-11.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Λευκοθέα Καρτασίδου, Παναγιώτης Βαρσάµης, Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας, Ιωάννης Κ. ∆ηµάκος, Πανεπιστήµιο Πατρών,
Ιωάννης Κ. ∆ηµάκος, Πανεπιστήµιο Πατρών και Κίκα Θεοδώρου, εκπαιδευτικός Κύπρου.
Σύγκριση της αυτοαποτελεσµατικότητας των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και µαθητών µε κανονική επίδοση στο ∆ηµοτικό.
Μαρίνα Λουάρη και ∆ιαµάντω Φιλιππάτου, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Στάσεις τυπικών µαθητών απέναντι σε µαθητές µε αναπηρία και σχεδιασµός
προγράµµατος παρέµβασης
Παναγιώτης Βαρσάµης, Λευκοθέα Καρτασίδου, Ιωάννα Παπακώστα,
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Εκτίµηση του σωµατικού και του κοινωνικού εαυτού ατόµων µε κινητικές αναπηρίες σε σχέση µε το άλλο φύλο – µια πιλοτική ερευνά
Μαρινέλα Θεοδώρου, Μαρία Μούζουρου, Μαύρου Κατερίνα, Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Πες το διαφορετικά!...: Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης µαθητών σε θέµατα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόµων µε αναπηρία
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Μαρία Καργιώτη, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής,
Συναισθηµατική υποστήριξη χαρισµατικών µαθητών στο ελληνικό δηµοτικό
σχολείο
Χριστίνα Λάππα, Νικόλας Κυπαρισσός, Στέφανος Παρασκευόπουλος,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Εκπαίδευση Συζήτησης Παιδιών και Νέων µε Μέτρια και Σοβαρή Νοητική
Καθυστέρηση σε Μικρές Οµάδες
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 8
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
09.00-11.00 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Προεδρία: Αναστασία Αθανασούλα- Ρέππα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Αλεξία ∆. Πέννα Β΄ ΚΕ.∆.∆.Υ. ∆υτικής Θεσσαλονίκης, Μαρία Ιακώβου- Χαραλάµπους, Πανεπιστήµιο Κύπρου.
Αναστασία Αθανασούλα- Ρέππα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Μαρία
Ηλιοφώτου– Μένον, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Αγγελίδης Νικόλαος ∆/ντης
Σχολείου Ειδικής Αγωγής,
Πηγές επαγγελµατικής ικανοποίησης και δυσαρέσκειας εκπαιδευτικών που
εργάζονται µε µαθητές µε ειδικές ανάγκες.
Αµαλία Α. Υφαντή και Βασιλική Σ. Φωτοπούλου, Πανεπιστήµιο Πατρών,
Επαγγελµατισµός και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Μια εµπειρική µελέτη περίπτωσης.
Αλεξία ∆. Πέννα, Β΄ ΚΕ.∆.∆.Υ ∆υτικής Θεσσαλονίκης,
Στάσεις και ετοιµότητα δασκάλων ως προς την ένταξη παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά σχολεία του τόπου κατοικίας.
Μαρία Ιακώβου- Χαραλάµπους, Σιµώνη Συµεωνίδου, Πανεπιστήµιο Κύπρου.
Από τις σπουδές περί αναπηρίας στις σπουδές περί αναπηρίας στην εκπαίδευση: µια αλυσιδωτή αντίδραση έτοιµη προς εκµετάλλευση.
Έλλη Σαµαρά, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Σπυρίδων- Γεώργιος
Σούλης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Απόψεις για τους µαθητές µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες: το παράδειγµα
των εκπαιδευτικών.
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Μαρίνα Πατσίδου-Ηλιάδου, Σχολική Σύµβουλος
Η περίπτωση της συνεκπαίδευσης µαθητών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: τι λένε οι καθηγητές για την επιµόρφωση και την επαγγελµατική τους επάρκεια
ΣΑΒΒΑΤΟ 3-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
09.00-11.30: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ταουσάνης Χρήστος, Κότιος Κωνσταντίνος, Σύµβουλοι Σταδιοδροµίας
EMPLOY,
Παρεχόµενα προγράµµατα και κατευθύνσεις σπουδών στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.)
Αλκµήνη Λαχανά και Ζαχαρένια Καραθανάση, εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής,
Παιδαγωγική παρέµβαση σε µαθητή προσχολικής ηλικίας µε µέτρια νοητική
υστέρηση.
Αλέξιος Μαστρογιάννης, σχολικός σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, και Ευγενία Κατσένη,
Γνωσιακός Συµπεριφορισµός στην Εκπαίδευση: Προαγωγή της ψυχικής υγείας, µέσω προγραµµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων Επικοινωνίας.
Πασχαλίδου ∆έσποινα,
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πρώτης γραφής σε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση.
Συνεργασία ειδικού παιδαγωγού και εργοθεραπευτή.
11.00-11.30: ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 6
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)
11.30-13.30: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
∆ιεπιστηµονικό ∆ίκτυο Ειδικής και ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής
"INCLUDE",
Προσέγγιση της διαφορετικότητας και διαχείριση του στίγµατος.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
11.30-13.30 : ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
Προεδρία: Βασιλική Μητροπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Αγαλιώτης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεοδώρα Χασεκίδου, σχολική σύµβουλος Θεσσαλονίκης
11.30-12.00: Gill Brackenbury, Institute of Education, University of London,
From Theory to Practice: Teaching children with special educational needs
in UK mainstream schools
(Από τη θεωρία στην πράξη: διδάσκοντας παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά σχολεία)
12.00-12.30: Dr. Maria Kambouri, Institute of Education, University of London,
Digital technologies in the Special Educational Needs (SEN) classroom:
some issues and approaches from the UK.
(Ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες: ζητήµατα και προσεγγίσεις από το Ηνωµένο Βασίλειο)
12.30-13.00: Prof. Hannou Savolainen, University of Eastern Finland.
Responding to diversity and striving for excellence: the case of Finland.
(«Απαντώντας» στην ετερότητα και επιδιώκοντας την αριστεία: η περίπτωση
της Φινλανδίας)
13.00-13.30: Συζήτηση
13.30-16.00 : ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
13.30-16.00: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ
∆ΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
«Σαν αστέρια στην γη». Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό
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ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
16.00-18.00:. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ
∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Συντονιστής: ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
∆ηµήτρης Γουδήρας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Αξιολόγηση και ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες.
Ελευθερία Μπάκα, υποψήφια διδάκτωρ και ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Το Θεατρικό Παιχνίδι ως µέσο ενίσχυσης του εαυτού στην εκπαίδευση ατόµων τυπικής ανάπτυξης και ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Έφη Λιόκου, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές της Α΄ Γυµνασίου στην ανάγνωση και κατανόηση κειµένου.
∆ηµήτρης Μουστάκας, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Ιωάννης Αγαλιώτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Οι αντιλήψεις των µαθητών της Β΄ /θµιας εκπαίδευσης για την επίλυση προβληµάτων και η ανακάλυψη των παραγόντων που εµποδίζουν την υψηλή επίδοση στο µάθηµα των Μαθηµατικών.
Σοφία Συµεωνίδου, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Οι γλωσσικές δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα των µουσουλµάνων µαθητών
µε ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε µειονοτικά σχολεία
του Νοµού Ροδόπης – Λάθη στον γραπτό λόγο στην ελληνική γλώσσα.
Ζωή Γούλα, εργοθεραπεύτρια, µεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Η δυσπραξία στο σχολείο και τη ζωή. Η εργοθεραπευτική αξιολόγηση και µέθοδοι παρέµβασης.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ)
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16.00-18.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Μαρία Καµπούρη, Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, Κατερίνα ∆ηµητριάδου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, Μαρία Αναγνωστοπούλου, σχολική σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Αικατερίνη Σουσαµίδου και Μαρία Αναγνωστοπούλου, σχολικοί σύµβουλοι Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
Η κοινωνική αποδοχή και η αυτοεκτίµηση των µαθητών των τριών τελευταίων
τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου που παρακολουθούν Τµήµα Ένταξης.
Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης και Πηνειώ Χριστοδούλου, Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων,
Η αυτοεκτίµηση και η ενσυναίσθηση των παιδιών και των εφήβων µε οπτική
αναπηρία.
Κωνσταντίνος ∆ηµουλάς, Σχολικός Σύµβουλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Λάρισας,
∆υσκολία επικοινωνίας µαθητών µε ειδικές ανάγκες λόγω κακής ερµηνείας
του προσώπου των άλλων.
Αγάπη Βράντση και Κατερίνα ∆ηµητριάδου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
Αντιµετωπίζοντας τον αυτισµό στο δηµοτικό σχολείο µέσα από ευέλικτες διδακτικές προσεγγίσεις: µια µελέτη περίπτωσης.
Ιωάννα ∆ηµητριάδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Βασικές αρχές εκπαίδευσης των ατόµων µε νοητική αναπηρία σε δεξιότητες
ανεξάρτητης διαβίωσης.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
16.00-18.00 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΝΤΑΞΗ

ΤΩΝ

Προεδρία: Ιωάννα Βουλγαρέλλη, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ιωάννα Παπαβασιλείου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Έλσα Παυλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
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Παντελής Γαλίτης, εκπαιδευτικός,
Επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των ατόµων µε
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: υφιστάµενο πλαίσιο – προτάσεις
αναβάθµισης του στην σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα
Όλγα Ηµέλλου. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής,
Αναζητώντας πρότυπα επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε ένα
σχολειό για όλους τους µαθητές. Πορεία προς µια παιδαγωγική της διαφοροποίησης στη διδασκαλία-µάθηση ή εξ αρχής καθολικός σχεδιασµός µε σκοπό
τη µάθηση;
Ιωάννα Βουλγαρέλλη, Παράσχος Κανλής, Βασιλική Κόµλου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
Κοινωνικός αποκλεισµός και περιθωριοποίηση των ατόµων µε αναπηρία µέσα από την εκπαίδευση
Έλσα Παυλίδου, Λευκοθέα Καρτασίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Φιλικές σχέσεις και ποιότητα ζωής των ατόµων µε νοητικές και αναπτυξιακές
αναπηρίες - µια βιβλιογραφική διερεύνηση
Μαρία ∆ερέκα, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής,
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε νοητική υστέρηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 4
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 14)
16.00-18.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Προεδρία: Βασιλική Παπαδοπούλου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
∆ηµήτρης Πνευµατικός. Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, Γ. Μπάρµπας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Γ. Μπάρµπας, Π. Σταγιόπουλος, Ζ. Αµπράζη, Χ. Νιζάµη, Ε. Παπαναγιώτου, Χ. Σαρηπανίδης, Μ. Σκαρλάτου, Χ. Χαϊδευτού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Μαθητές µε νοητική ανεπάρκεια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: πορεία στο
πουθενά
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Ιωάννης Τρικκαλιώτης και ∆ηµήτρης Πνευµατικός. Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
H διαφοροποίηση της διδασκαλίας προς όφελος παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη: πώς κρίνουν οι µαθητές τους χειρισµούς των
εκπαιδευτικών;
Ελένη Χατζηζήση, Εκπαιδευτικός
Συµπεριφορά που εκδηλώνουν τα παιδιά που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού και φοιτούν σε τάξη γενικής αγωγής προς τους συµµαθητές τους τυπικής ανάπτυξης και το αντίστροφο
Σιµώνη Συµεωνίδου και Ελένη Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Εκπαίδευση για την ένταξη: από την έρευνα στην πράξη.
Ανδροµάχη Νάνου, Κουλούσια Γεωργία Χαριοπολίτου Αικατερίνη, Ειδική Παιδαγωγός, ∆ιδάκτωρ Παιδαγωγικών Επιστηµών Α.Π.Θ. Ειδικοί Παιδαγωγοί,
Ένταξη ή συµπεριληπτική εκπαίδευση; Μελέτη περιπτώσεων εφαρµογής των
αντίστοιχων µοντέλων σε δύο τµήµατα νηπιαγωγείου.
Ευγενία Μπαρµπαγιάννη, Ειρήνη Κεραµάρη, Κωνσταντίνος, Κεραµάρης, ειδικοί εκπαιδευτικοί,
Τα παιδιά της σιωπής, η κανονική τάξη και η περίπτωση της Αννούλας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 6
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)
16.00-18.00: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
∆ιεπιστηµονικό ∆ίκτυο Ειδικής και ∆ιαπολιτισµικής
"INCLUDE",
Προσέγγιση της διαφορετικότητας και διαχείριση του στίγµατος.
18.00-18.15: ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
18.15-19.15: ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αγωγής
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ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Συντονίστρια: Prof. Dr. Annette Leonhardt
Gill Brackenbury, Institute of Education, University of London, UK.
Dr. Maria Kambouri, Institute of Education, University of London, UK.
Prof. Dr. Tova Most, University of Tel Aviv, Israel.
Prof. Hannou Savolainen, University of Eastern Finland.
Dr.Vasiliki Hermann- Triarchi, LMU of Munich, Germany.
19.15-19.30: ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Απολογισµός του Συνεδρίου
Τέλος των εργασιών του Συνεδρίου
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΙΘΟΥΣΑ 6
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)
90.00-11.00, 11.30-13.30, 16.00-18.00: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «INCLUDE»
http://includeed.blogspot.com/
Βιωµατικά εργαστήρια για παιδιά µε και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Επιστηµονική ευθύνη:
∆ρ. Ανδροµάχη Νάνου, Ειδική παιδαγωγός,
Κουλούσια Γεωργία, ειδική παιδαγωγός, Med
∆ηλώσεις συµµετοχής: johnsivenas@yahoo.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Γιάννης Σιβένας, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου 2011 Αίθουσα 6 (Αίθουσα γυµναστικής)
09.30-11.00 «Στολίζοντας το δέντρο της ζωής» Μια προσέγγιση της
διαφορετικότητας.
Κουλούσια Γεωργία Μed., Ειδική Παιδαγωγός, Βιργινία Παπαγεωργίου, Ειδική παιδαγωγός, Ανδροµάχη Νάνου, Ειδική
Παιδαγωγός, ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ.
Χαρακτηριστικό της συντροφιάς είναι η πολυµορφία. Τα παιδιά
συναντιούνται, γνωρίζονται µεταξύ τους και πειραµατίζονται µε
τα υλικά. Η µέθοδος και τα υλικά διαφοροποιούνται µε κοινό
στόχο.
11.10-11.30 ∆ιάλειµµα
11.30-13.30 “Πώς βλέπουµε τους άλ- "Μαθαίνω τον εαυτό µου - Αναγνωρίζω τις κλίσεις και τα ταλέλους”
Πατσίδου-Ηλιάδου Μαρί- ντα µου"
Χαριοπολίτου Κατερίνα Σύµβουνα, ∆ρ Α.Π.Θ., Σχολική
λος Επαγγελµατικού ΠροαανατοΣύµβουλος
λισµού
Κουσαρέτα Νίκη, Ειδική
Παιδαγωγός, ∆ιευθύντρια Νικολάου Ευαγγελία ΕκπαιδευτιΤΕΕ Β΄Βαθµίδας Ανατολι- κός του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ (Εργαστήρια
κής Θεσσαλονίκης.
Ειδικής Επαγγελµατικής ΕκπαίΞιάρχου Χριστίνα, Εκπαι- δευσης και Κατάρτισης) Ρόδου,
δευτικός Ειδικής Αγωγής
"Το Βιωµατικό Εργαστήριο έχει
Ένα εργαστήρι όπου τα
σαν σκοπό να βοηθήσει τους µαπαιδιά παρατηρούν, πλη- θητές/τριες λυκείου και γυµνασίου
σιάζουν και προσπαθούν να µε και χωρίς ειδικές ανάγκες µέσα
κατανοήσουν τη θέση του από κατάλληλα επιλεγµένες δραάλλου µέσα από δραµατο- στηριότητες να έρθουν σε επαφή
ποίηση, παιχνίδια ρόλων, µε πτυχές του εαυτού τους που
µέχρι χθες τούς ήταν άγνωστες, να
µουσική και κίνηση
συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και
τα ενδιαφέροντα τους, να αναπτύξουν θετική αυτοαντίληψη και τέλος να ασκηθούν σε δεξιότητες
συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης".
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13.30-14.00 Κουσουρέτα Νίκη «Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία στην
ηµιαυτόνοµη διαβίωση µε τον εκπαιδευτικό οδηγό
«S.A.L.D.A.L»
Παρουσίαση του προγράµµατος σε εκπαιδευτικούς
14.00-16.00 Μεσηµβρινή διακοπή
16.00-18.00 «Παιχνίδι µε τα συναισθήµατα».
Χατζηκαλλία Κατερίνα Ψυχολόγος Med, Msc
∆ρ. Καραουλάνη Πηνελόπη, Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
Τα παιδιά και ιδιαίτερα τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βιώνουν συχνά αρνητικά συναισθήµατα τα οποία δυσκολεύονται να διαχειριστούν. Μέσα από παιχνίδια ρόλων τα παιδιά εκφράζουν συναισθήµατά, τα ζωγραφίζουν και παίζουν µε
αυτά.
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Dear friends and members of the Hellenic Educational Society,
It goes without saying that with the current socio-economic developments
taking place at the international level, students need to acquire knowledge,
and gain skills and abilities that will enable them to have a vision of society
and to formulate new perspectives in the field of education, work, and social
coexistence. School, perhaps more than ever, is today being called upon to
promote active learning, develop critical thinking, foster social solidarity and
cohesion, as well as fortify respect for the rights of others.
Individuals with special needs, unfortunately still all too often have limited opportunities for learning. They encounter social exclusion due to the
absence of educational programmes, the lack of appropriate educational
structures, and the inability of school to satisfactorily fulfil its inclusive and
socio-political role. For this reason, a critical re-examination of the orientation of school is both imperative and an added challenge for society.
The main objective of the Conference -which coincides with the International Day of Persons with Disabilities, 3rd December- is to give the opportunity to scientists, researchers, and teachers to highlight issues and present
research findings with the aim to exchange ideas and delve deeper into the
scientific examination of an issue that has numerous socio-political dimensions.
We hope that this Conference will contribute to the promotion and protection of the rights of individuals with special needs and provide support to
the demand for equitable access and equal opportunities in the participation
of education and social life.
On behalf of the Organising committee
The President
Dimitrios V. Goudiras
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Co-organised by:
Department of Educational and Social Policy of the University of Macedonia
Department of Theology of the Aristotle University of Thessaloniki
School of Philosophy and Education of the Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki Branch of the School of Pedagogical and Technological Education. Hellenic Society of Special Education
Macedonia Branch of the Hellenic Educational Society
Conference topics:
y
Institutional, philosophical and historical framework for the education of
individuals with special needs
y
Screening, assessment and diagnosis of the abilities and difficulties of
individuals with special needs
•
Educational programs and teaching methods
y
Education of individuals with special needs in the mainstream school
y
New technologies in the education of individuals with special needs
y
Social and emotional aspects of the education of individuals with special needs
y
Vocational training and social inclusion in the education of individuals
with special needs
y
School - family - community partnerships
Invited speakers
Georgios Alevizos, Director of Special Education of the Greek Ministry of
Education, Lifelong Learning and Religious Affairs
Emmanuel Koliadis, Emeritus Professor, National and Kapodistrian University of Athens; President of the Hellenic Society of Special Education
Athina Sideri, Professor, National and Kapodistrian University of Athens
Gill Brackenbury, Psychology and Human Development, Institute of Education, University of London, UK
Dr. Maria Kambouri, Psychology and Human Development, Institute of
Education, University of London; UK
Prof. Dr. Annette Leonhardt, LMU of Munich, Germany
Prof. Dr. Tova Most, Tel-Aviv University, Israel
Prof. Hannou Savolainen, University of Eastern Finland, Finland
Dr. Vasiliki Hermann-Triarchi, LMU of Munich, Germany
Organizing Committee
President:
Dimitrios V. Goudiras, Professor, Department of Educational and Social
Policy, University of Macedonia
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Members:
Maria Anagnostopoulou, School Counselor of Primary Education
Ioannis Agaliotis, Assistant Professor, Department of Educational and Social Policy, University of Macedonia
Ioannis Athanasiadis, scientific personnel University of Macedonia
Anastasia Athanasoula-Reppa, Educator, School of Pedagogical and
Technological Education Athens
Sophia Aslanidou, Educator, School of Pedagogical and Technological
Education, Branch of Thessaloniki
Maria Vaina, Educator, School of Pedagogical and Technological Education
Athens
Katerina Dimitriadou, Assistant Professor, Department of Primary Education, University of Western Macedonia
Maro Doikou-Avlidou, Assistant Professor, School of Philosophy and Education, Aristotle University of Thessaloniki
Amalia Karamitrou, scientific researcher Center for the Greek Language,
Ph.D. candidate, University of Macedonia
Emmanuel Koliadis, Emeritus Professor, National and Kapodistrian University of Athens; President of the Hellenic Society of Special Education
Konstantinos Malafantis, Associate Professor, Department of Primary
Education, National and Kapodistrian University of Athens
Elisabeth Markou, MSc, Secondary Education teacher
Vasiliki Mitropoulou, Assistant Professor, Department of Theology, Aristotle University of Thessaloniki
Thomas Mpakas, Lecturer, University of Ioannina
Areti Οkalidou, Associate Professor, Department of Educational and Social
Policy, University of Macedonia
Anastasia Pamouktsoglou, Pedagogical Institute
Vasiliki Papadopoulou, Associate Professor, Department of Primary Education, University of Western Macedonia
Alexia Penna, Dr. Education, Special Educator, Center for Differential Diagnosis and Support (KEDDY) of Western Thessaloniki
Maria Rantzou, Lecturer, Department of Theology, Aristotle University of
Thessaloniki (to be appointed)
Theodora Hasekidou-Markou, School Counselor of Secondary Education
Secretary:
Vasiliki Papadopoulou, Associate Professor, Department of Primary Education, University of Western Macedonia
Maria Rantzou, Lecturer, (to be appointed) Department of Theology, Aristotle University of Thessaloniki
Members:
Zoe Goula, Postgraduate Student, University of Macedonia
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Anastasia Bombai, Postgraduate Student, University of Macedonia
Sophia Parizi, Postgraduate Student, University of Macedonia
Argyro Hasoudi, Postgraduate Student, University of Macedonia
Georgios Antoniadis, Postgraduate Student, University of Macedonia
Treasurer: Theodora Hasekidou-Markou, School Counselor of Secondary
Education
Tel: 6947529311, E-mail: markoudor@gmail.com
Contact - Websites:
Hellenic Educational Society (www.pee.gr), University of Macedonia
(www.uom.gr)
Contact phone numbers: 2310-891381, Fax: 2310-891388
Scientific Committee
President:
Dimitrios V. Goudiras, Professor, Department of Educational and Social
Policy, University of Macedonia
Members:
Ioannis Agaliotis, Assistant Professor, Department of Educational and Social Policy, University of Macedonia
Anastasia Alevriadou, Associate Professor Department of Nursery Education, University of Western Macedonia
Dimitrios Anastasiou, Assistant Professor, Department of Primary Education, University of Western Macedonia
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Dimitra Koutsouki, Professor, Faculty of Physical Education and Sports
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Maria Kypriotaki, Lecturer, Department of Preschool Education, University
of Crete
Venetta Lambropoulou, Professor, Department of Primary Education, University of Patras
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Policy, University of Macedonia
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CONFERENCE PROGRAMM
THURSDAY 1 DECEMBER 2011
16.00-17.00: Registration
PLENARY SESSION HALL 1
(CEREMONIAL AMPHITHEATER)
Chair: Vasiliki Papadopoulou, University of Western Macedonia, Areti
Okalidou, University of Macedonia, Maro Doikou-Avlidou, Aristotle University of Thessaloniki.
17.00-18.00: Official opening and welcome address
18.00-18.30: Georgios Alevizos, Director of Special Education of the Greek
Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs
Educational Policy in the teaching of Individuals with special Educational
Needs in Greece
18.30-19.00: Emmanuel Koliadis, Emeritus Professor, National and Kapodistrian University of Athens, President of the Hellenic Society of Special
Education
Cognitive-behavioural strategies and techniques in dealing with learning and
behavioural difficulties. Alternative programmes in Special Education
19.00-19.30: Athina Sideri, Professor, National and Kapodistrian University
of Athens
Inclusive Education in the New Age: Issues Raised
19.30-20.00: Discussion
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. HALL 1
(CEREMONIAL AMPHITHEATER)
09.00-11.00: SCIENTIFIC SYMPOSIA AND ROUND TABLE
DISCUSSIONS
ROUND TABLE: COMMUNICATION AND SPEECH OF INDIVIDUALS
WITH HEARING IMPAIRMENT
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Chair: Areti Okalidou, University of Macedonia
Magdalini Antoniadis-Hytoglou, Aristotle University of Thessaloniki
Child Hearing Impairment-Communication: Big Expectations?
Spyros Metaxas, Aristotle University of Thessaloniki
Prevention-treatment of Hearing loss in children: Current practices
Anna Sfakianaki, Katerina Nikolaidou
Comprehension of speech and characteristics of produced speech of the
hard-of-hearing and deaf
Paulina Pantazidou, Areti Okalidou
Measuring the nasality in the hearing impaired
Areti Okalidou
Assessing hearing and speech in children with hearing impairment and
cochlear implants
Discussion: Moderator: Anna Sfakianaki
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. HALL 2
09.00-11.00: PARALLEL SESSIONS AND PRESENTATIONS
1. INSTITUTIONAL, PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL FRAMEWORK
FOR THE EDUCATION OF INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Chair: Dimitrios V. Goudiras, University of Macedonia, Maria Anagnostopoulou, school advisor, Thomas Mpakas, University of Ioannina
Thomas Mpakas University of Ioannina
Organisation and management of special needs units in schools
Apostolos Spathis, Paraskevi Chatzipanagiotou, European University
Cyprus
Centres for Differential Diagnosis and Support(KEDDY): institutional and operational framework
A. Irgis, O. Makri, Primary school physical education teachers
Deaf people:language minority group or individuals with disability? Old and
new issues
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Nikolaos Kaiseroglou, Special Education Needs Primary school teacher,
Possibilities Issues / potential areas for putting into practice “internal” educational policy in a school unit (general Primary Education) in referrence to
educating individuals with special needs (ISEN)
Athanasia Pogiatzi, Elpida Christou, Eleni Ftiaka, University of Cyprus
The development of the disabilities movement in Cyprus and its role in inclusive education for people with disabilities
A. Charisi, S. Iliadou-Tachou, D. Anastasiou, Faculty of Educational Sciences University of Western Macedonia
Τhe origins of special needs education in Greece in the first decades of the
20th century
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. HALL 3
09.00-11.00: PARALLEL SESSIONS
SCREENING, ASSESSMENT AND DIAGNOSIS OF THE ABILITIES AND
DIFFICULTIES OF INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Chair: K. Vougioukas, Aristotle University of Thessaloniki, Sotiria
Tzivinikou, Director of 2nd Centre for Differential Diagnosis and Support
(KEDDY) of Thessaloniki, Panagiotis Varsamis, University of Macedonia
Olga Ioannidou, Philippe Mousty, Jacques Grégoire Catholic University
of Leuven (UCL), Free University of Brussels (ULB), Belgium
Screening reading difficulties in the classHall
K. Vougioukas, M. Tzouriadou, K. Aggelaki, S. Vellikis, K. Gerofoti, A.
Gagalna, K. Kontou, A. Koumli, E. Baldimtsi, Ch. Tzortzaki, Aristotle University of Thessaloniki
The cognitive, language and social competence relationship of childrens’ difficulties in narrative speech
Lefkothea Kartasidou, Panagiotis Varsamis, University of Macedonia
School function assessment – an exploratory study on usability
Lydia Aboni-Tsoura, University of Athens
Special difficulties in arithmetic skills of children. Αn initial version of a psychometric tool for learning difficulties in primary school

51
Sotiria Tzibinikou, Director of 2nd KEDDY Thessaloniki
Enhancing the Support of the KEDDY: from inter-scientific evaluation to the
design of educational intervention
11.00-11.30 COFFEE BREAK
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. HALL 1
(CEREMONIAL AMPHITHEATER)
11.30-13.30: SCIENTIFIC SYMPOSIA - ROUND TABLES DISCUSSIONS
SCREENING, ASSESSMENT AND DIAGNOSIS OF SPECIAL LEARNING
DIFFICULTIES IN INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
SYMPOSIUM: DYSLEXIA -ATTENTION DEFICIT DISORDER: CAUSES PROGNOSIS - DIAGNOSIS - TREATMENT
Chair:Georgios Th. Pavlidis, University of Macedonia
Georgios Th. Pavlidis, University of Macedonia,
Prognosis and Diagnosis of Dyslexia & ADHD through ophalmoscopy (Pavlidis Test)
Georgios Th. Pavlidis, P.M. Samaras,
The Biological Pavlidis Test (Ophthalmokinesis) diagnoses with accuracy
preschoolers at high-risk for ADHD
V. Katana, special needs teacher, Georgios Th. Pavlidis,
Treatment with Pavlidis Multimedia Method: significantly improves spelling of
dyslexics
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. HALL 2
11.30-13.30: PARALLEL SESSIONS
EARLY SCREENING AND TREATMENT OF THE DIFFICULTIES OF
INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Chair: Anastasia Alevriadou, Aggeliki Tsapakidou, Eleni Griva, University of Western Macedonia
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Anastasia Alevriadou, Aggeliki Tsapakidou, Eleni Griva, University of
Western University
Comparative research of speech difficulties in preschool children with and
without behavioural problems
Vasiliki Alexiou, Kindergarten Τeacher
Αn early intervention educational program for a preschool child at risk of developing learning difficulties
Mary Mitsiori, Teacher
Early intervention program for kindergarten children at risk of developing
learning difficulties
Vasiliki Koutsobina, University of Ioannina
Early detection with the aim of designing and implementing psycho pedagogical interventions to enhance the perceptual-motor performance of intellectually challenged children
Pavlos Konstantinidis, Angeliki Tsapakidou, Anastasia Alevriadou, University of Western Macedonia
Motor skills intervention program for children with developmental delays their
social integration in kindergarten.
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. HALL 4
11.30-13.30: PARALLEL SESSIONS
EDUCATIONAL PROGRAMS AND TEACHING METHODS: THE USE OF
ARTS IN THE EDUCATIONAL PROGRAMS OF INDIVIDUALS WITH
SPECIAL NEEDS
Chair: Areti Okalidou, University of Macedonia, Dimitris Poulos,
Panagiota Vogiatzoglou, University of the Aegean
Pavlos I. Efremidis, 5th Intercultural School of Menemeni, Thessaloniki,
Proposal for the application of findings and techniques of educational drama
in the teaching of religious concepts to Primary school pupils who are mildly
or moderately intellectually challenged
Panagiota Kloni, Workshops of Special Professional Education (EEEEK) of
Achaia – Technological Institute of Patras
Experiential simulation games for teaching children with intellectual disabilities
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George Potamias, Eleni Mouka, Gogo Stamatopoulou, National and Kapodistrian University of Athens
Image as a dynamic teaching tool in teaching History to high ability students
Dimitrios Poulos, Panagiota Vogiatzoglou, University of the Aegean,
“12+1 Little Gods”: a cultural programme adapted to special education
Penelope Frantzi and Efrosyni Karvela, University of Patra,
The influence of music therapy on children with hearing impairment
Glykeria Reppa, National and Kapodistrian University of Athens,
“Cultivating" emotions in special needs students through theatre games and
music therapy
Irene Stamouli, Workshop of Special Professional Education of Chios,
Co-teaching courses in music and theatre at the Special Professional Education and Training Centre of Chios: a case study
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. OPEN SPACE
GROUND FLOOR
11.00-13.30: POSTERS
INSTITUTIONAL, PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL FRAMEWORK
FOR THE EDUCATION OF INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Ioanna Kouniaki, Evaggelia Reppa, Emmanuel Tsagkatos, University of
the Aegean
Good practices in education for the elimination of social exclusion: inclusive
schooling
Nikolaos I. Dimitriou, special education teacher
Helen Keller: the chronical and the consequences of her visit to Greece
Niki Kousoureta, High school teacher,
Training individuals with disabilities
S.A.L.D.A.L. Guide

in

semi-autonomous

living

via

Christina Koutouvela, National and Kapodistrian University of Athens,
The importance of poetry for quality and effective education for individuals
with special needs
13.30-16.00: LUNCH BREAK
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FRIDAY 2 DECEMBER 2011. HALL 1
(CEREMONIAL AMPHITHEATER)
16.00-17.30: SCIENTIFIC SESSIONS/SYMPOSIA - ROUND TABLES
SCIENTIFIC SYMPOSIUM/SESSION: SCHOOL BULLYING AND
VICTIMISATION
Moderator: Emmanuel Koliadis, National and Kapodistrian University of
Athens;
Georgia Daskalopoulou, Primary school teacher
Strategies to deal with school bullying by native and foreign Primary school
children
Vasiliki Malama, teacher
Connection between cyber bullying with school victimisation and comparative stances and views of primary and secondary school teachers concerning cyberbullying
Sophia Paraskevaidou, Dimitrios V. Goudiras, Areti Okalidou, University
of Macedonia,
Teachers’ Attitudes working in Special education institutions on the phenomenon of school bullying
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. HALL 2
16.00-17.30: PARALLEL SESSION
EDUCATION OF INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS IN THE
MAINSTREAM SCHOOL
Chair: Eleni Ftiaka, University of Cyprus, Ioannis Agaliotis, University of
Macedonia, Anastasia Pamouktsoglou, Pedagogical Institute
Eleni Damianidou, Eleni Ftiaka, University of Cyprus,
Disability through the experiences of night school
Elisabeth Deligianni, Ioannis Agaliotis, Lefkothea Kartasidou, University
of Macedonia, Thessaloniki
Εcobehavioral analysis as a method of assessing the appropriateness of
teaching assessment in a general class and integration classes: applications
in cases of students with mild learning difficulties
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Mary Margaroni, 1st European School of Brussels
Co-education of children with and without special (educational) needs in the
1st European school of Brussels. Practical applications of an equal educational philosophy
Konstantinos Th. Mihailidis, Principal of Experimental Special Primary
School,
Educational Programmes for disability or the “disability” of educational programmes: a theoretical & experiential sociopsychological approach
Anastasia Pamouktsoglou, Pedagogic Institute, Konstantinos Anthopoullos, Christos Sermpinis, Primary school teachers,
Co-education in a society of diversity: Teachers and students with special needs
Agni Karagianni, teacher
Alternative evaluation of educational material for the management of the
emotions of preschool and early school age during co-education
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. HALL 3
16.00-17.30: PARALLEL SESSION
EDUCATION OF INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS IN THE
MAINSTREAM SCHOOL
Chair: Georgios T. Pavlidis, University of Macedonia, V. Giannoulis,
KEDDY Kozani, Konstantinos Tripolitakis, Primary School Adviser
Anna Stamataki, Konstantinos Tzimas, Maraslio Primary School - Special
Needs Unit
Case study of a student with autism in a mainstream school with special
support
Christos Kevrekidis, School advisor 62nd Regional Preschool Education,
Grevena
The improvement of spatial codification as a learning factor of Braille on
Blind children
Konstantinos Tripolitakis, School Adviser in Primary Education, Isaac
Stogios, Primary School Teacher,
Teaching-learning foreign languages and students with special educational
needs: perspectives - potentials
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Meropi Vogiatzoglou,1st KEDDY Thessaloniki
The special physical education teacher’s role in the assessment and inclusion of students with special educational needs in general PE
B. Giannouli, KEDDY Kozani, Georgios Th. Pavlidis, University of Macedonia,
Spelling mistakes discern Greek from English speaking dyslexics with accuracy
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. HALL 3
16.00-17.30: PARALLEL SESSIONS
NEW TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF INVIVIDUALS WITH
SPECIAL NEEDS
Chair: Vasilios Dagdilelis, University of Macedonia, A. Mavrou, European
University Cyprus, Sophia Aslanidou, Thessaloniki Branch of the School of
Pedagogical and Technological Education
A. Mavrou, Εuropean University Cyprus
Assistive Technology as an Emerging Policy and Practice: Processes,
Challenges and Future Directions
Α. Μisirli, Α. Μichalopoulos, ∆. Νikolos, Γ. Davrazos, Ν. Μpakopoulos,
University of Patra,
Educational Robotics Scratch-lego wedo in Special Needs Education - a
case study
V. Giannopoulou, teacher
A first step reading guide for students of English facing learning difficulties in
an ELF classHall
Fotini Soulioti, Dimitrios Alimisis, ASPAITE, Department of Patra,
Educational technology in special education: literature study of the existing
situation and a case study
17.30-18.00 COFFEE BREAK
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. OPEN SPACE
GROUND FLOOR
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16.00-18.00: POSTERS
SCREENING, ASSESSMENT AND DIAGNOSIS OF THE ABILITIES AND
DIFFICULTIES OF INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Ch. Syriopoulou, University of Macedonia, Dimitrios Kasimos, Paediatric
Clinic, Democritus University of Thrace,Eleftherios Kontopoulos, Hippocratio Hospital Thessaloniki, Ioannis Tsikoulas, Hippocratio Hospital Thessaloniki
Evaluation and characteristics of children with childhood disintegrative disorder
Maria T. Papadopoulou, Regional Education Directorate of Thessaly,
Cooperation among mainstream school teachers, school advisors of mainstream and special education, and KEDDY (Centre for Differential Diagnosis
and Support) for the detection, diagnosis and assessment of the capabilities
and difficulties of individuals with special needs.
Eleni Tsaldali, 2nd Centre for Differential Diagnosis and Support (KEDDY) of
Thessaloniki
Autism with or without mental disabilities: 2 case studies
S. Gkiaouri, Ch. Gkiaouris, Anastasia Alevriadou, University of Western
Macedonia,
Detection of the difficulties in the psychosocial adjustment of children with
intellectual disability with the application of new technologies
FRIDAY 2 DECEMBER 2011. HALL 1
(CEREMONIAL AMPHITHEATER)
18.00-20.00: PLENARY SESSION AND PRESENTATIONS
CURRENT TRENDS AND PERSPECTIVES IN THE EDUCATION OF
INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Chair: Dimitrios V. Goudiras, University of Macedonia, Areti Okalidou,University of Macedonia, Maria Rantzou, Aristotle University of Thessaloniki
18.00-18.30. Dr. Vasiliki Hermann- Triarchi, LMU of Munich,
Educational inclusive programmes for special needs children. The Bavarian
model
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18.30-19.00. Prof. Dr.Tova Most, Head of the Department of School Counseling and Special Education, Constantiner School of Education, Tel-Aviv
University.
Speech Intelligibility and Social Aspects of Deaf and Hard of Hearing Children
19.00-1930. Prof. Dr. Annette Leonhardt, Department of Pedagogy and
Rehabilitation, LMU of Munich
Schooling of hearing impaired in Germany - Development and
current status
19.30-20.00: Discussion
SATURDAY 3 DECEMBER 2011. HALL 1
(CEREMONIAL AMPHITHEATER)
09.00-11.00: SCIENTIFIC SYMPOSIA - ROUND TABLES DISCUSSIONS
SYMPOSIUM: SOCIAL SOLIDARITY AND BEHAVIOURAL PROBLEMS
IN CHILDREN AND YOUTH WITH LEARNING DIFFICULTIES
Moderator: Maro Doikou-Avlidou, Aristotle University of Thessaloniki
Elisabeth Alevridou, teacher
Dyslexia and behaviour problems: mothers’ perspective
Pelagia Apostolou, KEDDY of Western Thessaloniki, Greece,
Social relationships of adolescents with dyslexia
Andreas Garanis, teacher,
Enhancing social interaction in students with mild intellectual disability
through the implementation of projects
Maro Doikou-Avlidou, Aristotle University of Thessaloniki,
The impact of dyslexia on peer relationships at school and in tertiary education
SATURDAY 3 DECEMBER 2011. HALL 2
09.00-11.00: SCIENTIFIC SYMPOSIA - ROUND TABLES DISCUSSIONS
SCIENTIFIC SYMPOSIUM: ISSUES IN TEACHING LANGUAGE AND
MATHEMATICS IN STUDENTS WITH MILD EDUCATIONAL NEEDS

59
Chair: Ioannis Agaliotis, University of Macedonia, G. Tsinarelis, European
University of Cyprus
G. Tsinarelis, European University of Cyprus
Brain function, myths and reality in language and mathematics between
boys and girls. The case of learning difficulties
G. Andriotou, Special needs teacher, Ioannis Agaliotis., University of Macedonis, Dimitrios V. Goudiras, University of Macedonia
Evaluation of the school text book “I Glossa mou” (My Language) for 1st, 2nd
& 3rd class of Primary school as to its operationality for the teaching of pupils
with mild educational needs
Lydia Amboni-Tsoura et al., National and Kapodistrian University of Athens
Special difficulties in arithmetic skills of children. a psychometric tool for primary school.
Giorgios Kosyvas, teacher
The solutions to an open problem by students with special needs: a case study
Ioannis Agaliotis, Efthimia Koiou, Vasiliki Chrysikou, University of Macedonia, Greece,
Teaching geometry to students with mild special education needs: cognitive
analysis and instructional management of systematic errors
SATURDAY 3 DECEMBER 2011. HALL 3
09.00-11.00: PARALLEL SESSIONS
SCHOOL - FAMILY - COMMUNITY PARTNERSHIPS
Chair: Eleni. Ftiaka, University of Cyprus, Ioannis Fykaris, School advisor,
A. Irgis, Special needs Primary school teacher, Thessaloniki
Μ. Pieridou, Εleni Ftiaka, University of Cyprus,
Professionals and parents of children with disabilities in the schools of Cyprus: cooperation or conspiracy?
Εleni Ftiaka, University of Cyprus,
The role of parents in the integration of children with special needs: priorities
and personal cost
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Α. Chatzigiannakou, C. Ioannou, European University, Sector of Educational Psychology, Ministry of Education and Culture of Cyprus,
Parents of children with disabilities- the educational system and daily challenges
Ο. Μakri, Α. Ιirgis, Special needs primary school teachers, Thessaloniki,
Τhe transition of children with special needs from family to special schools:
the presence and contribution of the parents
S. Gargalianos, University of Western Macedonia,
Diachronic expectations of special needs teachers in relation to the abilities
of their students: the case of graphic arts
Ioannis Fykaris, School advisor, Anna Bovoli, Primary school teacher,
An interdisciplinary team treating a student-victim of interfamily violence
through the teaching process
Marilena Kalaitzaki, University of Crete,
The psychological and pedagogical environment of family system of children
who experience barriers to learning and development
SATURDAY 3 DECEMBER 2011. HALL 4
09.00-11.00: PARALLEL SESSIONS
SOCIAL AND EMOTIONAL ASPECTS OF THE EDUCATION OF
INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Chair: Lefkothea Kartasidou, Panagiotis Varsamis, University of Macedonia, Ioannis K. Dimakos, University of Patras
Ioannis K. Dimakos, University of Patras, Kika Theodorou, teacher Larnace, Cyprus
Self efficacy comparison between typical students and those with learning
difficulties in primary school
Marina Louari, Diamanto Filippatou, University of Thessaly
Typical student attitudes towards students with disabilities and intervention
programme design
Panagiotis Varsamis, Lefkothea Kartasidou, Ioanna Papakosta, University of Macedonia
Perceptions of body image and social self in individuals with movement disabilities in relation to the opposite sex - a pilot study
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Marinela Theodorou, Maria Mouzourou, Katerina Mavrou, European University of Cyprus
Say it differently! …Student sensitisation programme on issues of alternative
communication of individuals with disability…
Maria Kargioti, special education teacher,
Emotional support for gifted children in Greek primary schools
Christina Lappa, Nikolas Kyparissos, Stephanos Paraskevopoulos,
University of Thessaly
Small Group Educational Discussions of Children and Young People with
Moderate and Profound Intellectual Disability
SATURDAY 3 DECEMBER 2011. HALL 5
09.00-11.00: PARALLEL SESSIONS
TRAINING AND PROFESSIONAL
EDUCATION TEACHERS

DEVELOPMENT

OF

SPECIAL

Chair: Anastasia Athanasoula-Reppa, Greek Open University, Alexia D.
Penna, 2nd KEDDY Western Thessaloniki, Maria Iakovou-Haralambous,
University of Cyprus
Anastasia Athanasoula-Reppa, Greek Open University, Maria IliofotouMenon, University of Cyprus, Nikolaos Aggelidis, Principal of School of
Special Education
Sources of professional satisfaction and dissatisfaction of teachers who work
with students of special needs.
Amalia A. Ifanti, Vasiliki S. Fotopoulou, University of Patras
Professionalism and teachers’ professional development. An empirical case
study
Alexia D. Penna, 2nd KEDDY Western Thessaloniki
Teachers' attitudes and readiness toward integration/inclusion of children
with special educational needs into mainstream schools in their locality
Maria Iakovou-Haralambous, Simoni Symeonidou, University of Cyprus
From disability studies to disability studies in education: a chain reaction
ready to be exploited
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Elli Samara, Special Education teacher, Spyridon- Georgios Soulis, University of Ioannina,
Attitudes about students with profound multiple disabilities: the example of teachers
Patsidou-Iliadou, M. Aristotle University
Coeducation of students with or without special needs in secondary education. Teachers’ vievs on in-service training and professional competence
SATURDAY 3 DECEMBER 2011 OPEN SPACE
GROUND FLOOR
09.00-11.30: POSTERS
EDUCATIONAL PROGRAMS AND TEACHING METHODS
Christos Taousanis, Konstantinos Kotios, Career counsellors EMPLOY
Provided programmes and directions of study in Greek Tertiary Education
for special education and training (SET)
Alkmini Lahana, Zaharenia Karathanasi, special education teachers,
Educational intervention in a preschool student with moderate intellectual
disability
Alexios Mastrogiannis, Primary school advisor, Evgenia Katseni,
Cognitive Behaviourism in Education: promoting mental health via programmes for the development of communication skills
Despina Paschalidou
The development of initial writing skills in children with cerebral palsy. Cooperation between the special teacher and occupational therapist
SATURDAY 3 DECEMBER 2011. HALL 1
(CEREMONIAL AMPHITHEATER)
11.30-13.30: PLENARY SESSION AND PRESENTATIONS
CURRENT TRENDS AND PERSPECTIVES IN THE EDUCATION OF
INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Chair: Vasiliki Mitropoulou, Aristotle University of Thessaloniki, Maro
Doikou-Avlidou, Aristotle University of Thessaloniki, Theodora HasekidouMarkou, School Counselor of Secondary Education
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11.30-12-00: Gill Brackenbury, Institute of Education, University of London,
From Theory to Practice: Teaching children with special educational needs
in UK mainstream schools
12.00-12.30: Dr. Maria Kambouri, Institute of Education, University of London,
Digital technologies in the Special Educational Needs (SEN) classHall: some
issues and approaches from the UK
12.30-13.00: Prof. Hannou Savolainen, University of Eastern Finland,
Responding to diversity and striving for excellence: the case of Finland.
13.00-13.30: Discussion
13.30-16.00: LUNCH AND AFTERNOON BREAK
SATURDAY 3 DECEMBER 2011. HALL 1
(CEREMONIAL AMPHITHEATER)
16.00-18.00: SCIENTIFIC SESSIONS/SYMPOSIA AND ROUND TABLE
DISCUSSIONS
SCIENTIFIC SYMPOSIUM: PSYCHOPEDAGOGICAL APPROACHES OF
LEARNING AND BEHAVIOURAL DIFFICULTIES AT SCHOOL
Moderator: Dimitrios V. Goudiras, University of Macedonia
Dimitrios V. Goudiras, University of Macedonia
Diagnostic and Psychopedagogical approaches in the education of Individuals with Special Needs
Eleftheria Mpaka, Ph.D. candidate, Dimitrios V. Goudiras, University of
Macedonia
Theatre Games as a medium for strengthening interpersonal peer relationships
Efi Liokou, special needs teacher, Dimitrios V. Goudiras, Areti Okalidou,
University of Macedonia
Difficulties faced by 1st year High school students in reading comprehension
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Dimitris Moustakas, special needs teacher, Dimitrios V. Goudiras, Ioannis Agaliotis, University of Macedonia
High school student perspectives on problem solving with the aim of discovering and dealing with factors that hinder high achievement in Mathematics/Problem solving perspectives of high school students in dealing with
factors that hinder high achievement in Mathematics
Sophia Symeonidou, special needs teacher, Dimitrios V. Goudiras, Areti
Okalidou, University of Macedonia
Linguistic difficulties in the Greek Language of Muslim students with or without special education needs in minority schools in the Prefecture of Rodopi errors in written Greek
Zoi Goula, occupational therapist, postgraduate student, University of Macedonia, Greece,
Dyspraxia at school and in life. occupational therapy assessment and intervention methods
SATURDAY 3 DECEMBER 2011. HALL 2
16.00-18.00: PARALLEL SESSIONS
SOCIAL AND EMOTIONAL ASPECTS OF THE EDUCATION OF
INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Moderator: Katerina Dimitriadou, University of Western Macedonia, Maria
Anagnostopoulou, Ekaterini Sousamidou, School advisors, Regional Directorate for Primary and Secondary Education of Central Macedonia
Ekaterini Sousamidou, Maria Anagnostopoulou, School advisors, Regional
Directorate for Primary and Secondary Education of Central Macedonia
Social acceptance and students’ self-esteem in the last three classes/
years/grades of primary school in an inclusive class
Spyridon-Georgios Soulis, Pinio Christodoulou, University of Ioannina,
Greece,
The self-esteem and empathy for children and adolescents with visual impairment
Konstantinos Dimoulas, School Advisor of Secondary Education, Larissa,
Greece
Difficulties in communication of disabled students due to misinterpretation of
other people’s faces
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Agapi Vrantsi, Catherine Dimitriadou, University of Western Macedonia,
Facing autism in primary school by using flexible instructional approaches: a
case study
SATURDAY 3 DECEMBER 2011. HALL 3
16.00-18.00: PARALLEL SESSIONS
VOCATIONAL TRAINING AND SOCIAL INCLUSION IN THE EDUCATION
OF INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Chair: Ioanna Voulgarelli, University of the Aegean, Ioanna Papavasiliou,
University of Macedonia, Elsa Pavlidou, Ph.D. candidate, University of Macedonia
Pantelis Galitis, teacher
Proposals for upgrading the vocational education, training and social integration of individuals with disabilities and special educational needs in current Greek education
Olga Imellou, Regional Directorate of Education of Attiki
Seeking standards for the professional development of teachers in a school
for all students. The way to educational differentiated instruction-learning or
the universal design for learning?
Ioanna Voulgarelli, Paraschos Kanlis, Vasiliki Komlou, University of the
Aegean
Social exclusion and marginalisation of individuals with disabilities in education
Elsa Pavlidou, Lefkothea Kartasidou, University of Macedonia
Friendly relations and quality of life of individuals with intellectual and developmental disabilities - a literature search
Maria Dereka, Special education teacher
The development of life and social skills for students with intellectual disabilities
SATURDAY 3 DECEMBER 2011. HALL 4
16.00-18.00: PARALLEL SESSIONS
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EDUCATION OF INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS IN THE
MAINSTREAM SCHOOL
Chair: Vasiliki Papadopoulou, University of Western Macedonia, Dimitris
Pnevmatikos, University of Western Macedonia, G. Barbas, Aristotle University of Thessaloniki
G. Barbas, P. Stagiopoulos, Z. Ambrazi, Ch. Nizami, E. Papanagiotou,
Ch. Saripanidis, M. Skarlatou, Ch. Haideftou, Aristotle University of Thessaloniki,
Students with intellectual disabilities in secondary education: on the road to
nowhere
Ioannis Trikkaliotis, Dimitris Pnevmatikos, University of Western Macedonia
Differentiated instruction for the benefit of children with special education
needs in mainstream class: How do students assess their teachers’ procedures?
Eleni Chatzizisi, teacher
Τhe behaviour of children with autistic spectrum disorder towards their typically developing peers and vice versa in an inclusive mainstream classHall
Simoni Symeonidou, Eleni Ftiaka, University of Cyprus
Education for inclusion: from research to practice
Evgenia Barbagianni, Irini Keramari, Konstantinos Keramaris, teachers
Children οf Silence, the mainstream Class and the case of Annoula
18.00- 18.15: BREAK
SATURDAY 3 DECEMBER 2011. HALL 1
(CEREMONIAL AMPHITHEATER)
18.15-19.15: ROUND TABLE
CURRENT TRENDS AND PERSPECTIVES IN THE EDUCATION OF
INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
TOPIC: NEW TRENDS AND PERSPECTIVES IN THE EDUCATION OF
INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Moderator: Prof. Annette Leonhardt
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Gill Brackenbury, Psychology and Human Development, Institute of Education, University of London, UK.
Dr. Maria Kambouri Psychology and Human Development, Institute of Education, University of London, UK:
Prof. Dr. Tova Most, University of Tel Aviv, Israel
Prof. Hannou Savolainen, University of Eastern Finland
Dr. Vasiliki Hermann-Triarchi, LMU of Munich, Germany.
19.15-19.30: Dimitrios V. Goudiras, Conference Report
End of Conference
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PARALLEL ACTIVITIES
"EDUCATION FOR PEOPLE WITH SPECIAL
NEEDS: A CHALLENGE FOR THE SCHOOL
AND SOCIETY "
The Interdisciplinary Network of Secial and
Intercultural Education, «INCLUDE»
http://includeed.blogspot.com/
Workshops for children with and without
special educational needs
Saturday, December 3, 2011 University of Macedonia, Hall 6
Scientific responsibility:
Dr. Andromachi Nanou, special educator,
Koulousia Georgia, Special educator, Med
Entries: johnsivenas@yahoo.gr
Contact Mr. John Sivenas, Special Education Teacher
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SCHEDULE
Saturday, December 3, 2011 Room 6
09.30-11.00 "Adorning the tree of life" An approach to diversity.
Koulousia Georgia MED., Special Educator,
Virginia Papageorgiou, special educator,
Dr. Andromachi Nanou, Special Educator,
Children come together, know each other and experiment with
materials. The method and materials vary with the common
goal.
11.10-11.30 Break
11.30-13.30 "How we see others'
Patsidou-Iliadou Marina Dr.
Thessaloniki, School Director
Kousoureta Nike, Special
Educator, Psychologist,
Director of Special Education
TEE B Grade eastern
Thessaloniki.
Xiarchou Christina, Special
Education Teacher
A workshop where children
observe, close and try to
understand the position of the
other through drama, role play,
music and movement.

"I understand myself - I
recognize the talents and my
talents"
Chariopolitou Katerina and
Nikolaou Evangelia, Special
Vocational Education and
Training, Rhodes
"The Experiential Workshop is
meant to help students / only
high school and junior high with
and without disabilities through
appropriately selected activities
to come into contact with
aspects of themselves that until
recently was unknown to
realize their talents and their
interests to develop positive
Self-concept and finally brought
the skills of cooperation and
mutual support. "
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13.30-14.00 Kousoureta Nike 'Training disabled people in semiindependent
living
with
the
tutorial
«SALDAL»
Presentation of the program (Teacher Guide & Interactive CD)
to teachers.
14.10-16.00 Break
16.00-18.00 "Playing with the emotions."
Chatzikallia Katerina Psychologist Med, Msc
Dr. Karaoulanis Penelope Psychologist Psychotherapist
The children, especially children with special educational needs
often experience negative emotions that difficult to manage.
Through role play children express feelings, to paint and play
with them.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ι∆΄ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:
ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1-3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

14th INTERNATIONAL CONFERENCE
EDUCATING INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS:
A CHALLENGE FOR SCHOOL AND SOCIETY
HELLENIC EDUCATIONAL SOCIETY
DEPARTMENT OF EDUCATIONAL AND SOCIAL POLICY
UNIVERSITY OF MACEDONIA
THRSSALONIKI
1-3 DECEMBER 2011
Επιµέλεια
∆ηµήτρης Β. Γουδήρας
Μαρία Ράντζου
Επεξεργασία
Αναστασία Μποµπάι, Σοφία Παρίζη, Αργυρώ Χαχούδη
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ΠΕΜΠΤΗ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
18.00-20.00: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
Προεδρία: Βασιλική Παπαδοπούλου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Μάρω ∆όικου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
18.00-18.30: Γεώργιος Αλεβίζος Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Η εκπαιδευτική πολιτική για την εκπαίδευση των ΑµΕΕΑ στην Ελλάδα.
18.30-19.00: Εµµανουήλ Κολιάδης,Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας
Ειδικής Αγωγής, οµότιµος καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Γνωσιακές-συµπεριφοριστικές στρατηγικές και τεχνικές για την αντιµετώπιση
προβληµάτων µάθησης και συµπεριφοράς. Εναλλακτικά προγράµµατα στην
Ειδική Εκπαίδευση.
19.00-19.30: Αθηνά Σιδέρη, καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Ενταξιακή Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη στη Νέα Εποχή: Ερωτήµατα
και Προβληµατισµοί.
Τις τελευταίες δεκαετίες η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό ζήτηµα στην εκπαιδευτική πολιτική των αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων
χωρών. Παρά, όµως, τη σπουδαιότητα ενός τέτοιου αιτήµατος, η ένταξη, τόσο σε επίπεδο θεωρητικού λόγου όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, εξακολουθεί να εγείρει µια σειρά ζητηµάτων που έχουν σχέση µε τους
σκοπούς, το περιεχόµενο και τους τρόπους υλοποίησής της.
Η παρούσα εισήγηση, λαµβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, εξετάζει, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική πραγµατικότητα, τους τρόπους µε τους οποίους
η ένταξη αντιµετωπίζεται στις µέρες µας ως επιβεβληµένο δόγµα και ως
στρεβλό θεωρητικό σχέδιο, ως, δηλαδή, µια πρακτική διαχείρισης της αναπηρίας. Με βάση τους παραπάνω προβληµατισµούς αναδεικνύεται η ανάγκη
επανατοποθέτησης στα ζητήµατα της ενταξιακής εκπαίδευσης µέσα από την
αναδιαπραγµάτευση εννοιών όπως η δηµοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη, µε πλαίσιο αναφοράς την εκπαίδευση συνολικά και όχι τις ατοµικές ανάγκες συγκεκριµένων οµάδων του µαθητικού πληθυσµού.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
09.00-11.00: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ
Προεδρία: Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Μαγδαληνή Αντωνιάδου-Χύτογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Παιδική Βαρηκοΐα-Επικοινωνία: Μεγάλες Προσδοκίες;
Σπύρος Μεταξάς, Ωτορινολαρυγγολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Σύγχρονες πρακτικές πρόληψης και αντιµετώπισης παιδικής βαρηκοΐαςκώφωσης
Με τον όρο «συγγενής βαρηκοΐα-κώφωση», χαρακτηρίζονται όλες οι
µεγάλες βαρηκοΐες έσω ωτός που έχουν προκληθεί κατά την ενδοµήτριο
ζωή, την προγεννητική περίοδο και µετά την γέννηση εντός του πρώτου εξαµήνου της ζωής.
Στα προγεννητικά αίτια περιλαµβάνονται: γενετικές-κληρονοµικές παθήσεις µε την εκδήλωση συνδρόµων µε νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, εµβρυοπάθεια από ερυθρά, τοξοπλάσµωση και κυτταροµεγαλοϊό που προσβάλλουν την µητέρα κυρίως κατά το πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης και φαρµακευτικές εµβρυοπάθειες από λήψη φαρµάκων µε σηµαντικές επιπτώσεις
στην ακοή του παιδιού.
Στα προγεννητικά αίτια περιλαµβάνονται η προγεννητική ασφυξία, η ασυµβατότητα των οµάδων αίµατος και ο πυρηνικός ίκτερος, ενώ στα µετά
την γέννηση αίτια περιλαµβάνονται η βακτηριακή, µηνιγγίτις, εγκεφαλίτις και
λαβυρινθίτις καθώς και λοιµώξεις όπως επιδηµική παρωτίτις, ερυθρά, ιλαρά
και χρήση ωτοτοξικών φαρµάκων.
Η έγκαιρη διάγνωση των ακουστικών διαταραχών όσο το δυνατόν νωρίτερα µας δίνει την δυνατότητα αντιµετώπισης της βαρηκοΐας ή κώφωσης ώστε να προληφθούν οι επιπτώσεις της στην οµιλία του βρέφους. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της συσκευής των Ωτακουστικών Εκποµπών στα µαιευτήρια βοήθησε στην ανίχνευση των νεογνών υψηλού κινδύνου για εµφάνιση βαρηκοΐας επειδή µε την µέθοδο αυτή ξεχωρίζουν τα νεογνά µε φυσιολογική ακοή αµέσως µετά την γέννηση και τα υπόλοιπα θα επανελεγχθούν
µε Προκλήτα Ακουστικά ∆υναµικά Στελέχους (ABR) για τον προσδιορισµό
του µεγέθους της βαρηκοΐας τους εντός των πρώτων 6 µηνών ζωής.
Η χρήση και εφαρµογή δυο ακουστικών βαρηκοΐας από τους πρώτους
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µήνες της ζωής του βαρήκοου νεογνού και η άµεση πρώιµη ακουστική διαπαιδαγώγηση του στο οικογενειακό περιβάλλον και τους ειδικούς παιδικούς
σταθµούς, συµβάλουν ώστε να µην υπάρξει επιβράδυνση της εξέλιξης του
λόγου στο µικρό παιδί.
Για τις περιπτώσεις της πολύ µεγάλης βαρηκοΐας, στα όρια κώφωσης, η
εφαρµογή µε επέµβαση του κοχλιακού εµφυτεύµατος, δίνει σήµερα την δυνατότητα ανάπτυξης οµιλίας σε κωφά άτοµα,µε καλύτερα αποτελέσµατα εφόσον γίνει στα πρώτα χρόνια της ζωής και ακολουθήσει ειδικό πρόγραµµα
εκπαίδευσης.
Η χρήση εµβολίων για την ερυθρά-παρωτίτιδα-µηνιγγίτιδα-ιλαρά, σε
συνδυασµό µε την αντιµετώπιση των λοιµώξεων στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας των νεογνών,µε περιορισµένη χορήγηση ωτοτοξικών αντιβιοτικών συµβάλλουν στην µείωση του αριθµού των βαρήκοων παιδιών.
Άννα Σφακιανάκη και Κατερίνα Νικολαΐδου
Καταληπτότητα οµιλίας και χαρακτηριστικά του παραγόµενου λόγου βαρήκοων-κωφών.
Η καταληπτότητα της οµιλίας ατόµων µε βαρηκοϊα-κώφωση αναφέρεται στο
βαθµό κατανόησης του προφορικού τους λόγου από τον ακροατή (Osberger
& McGarr, 1982). Εφόσον ο απώτερος στόχος της οµιλίας είναι η επικοινωνία, η µέτρηση του βαθµού καταληπτότητας και η συσχέτισή του µε άλλους
παράγοντες της οµιλίας, όπως τεµαχιακά και υπερτεµαχιακά χαρακτηριστικά, είναι βαρύνουσας σηµασίας. Οι συµµετέχοντες/οµιλητές στην έρευνα αυτή είναι δέκα Έλληνες ενήλικες, πέντε γυναίκες και πέντε άνδρες 20-35 ετών
µε προφορική εκπαίδευση και απώλεια ακοής από 91 έως 105 dB HL. Για τη
µέτρηση της καταληπτότητας χρησιµοποιήθηκε γλωσσικό υλικό που αποτελείται από 101 λέξεις και 25 σύντοµες προτάσεις. 60 ακροατές µη εξοικειωµένοι µε την οµιλία των κωφών κλήθηκαν να αναγνωρίσουν το υλικό αυτό
όπως εκφωνήθηκε από τους κωφούς οµιλητές και οι απαντήσεις τους βαθµολογήθηκαν κατά τη µέθοδο των Osberger, Maso & Sam (1993). Συµφώνως προς τη διεθνή βιβλιογραφία, ο βαθµός καταληπτότητας στις προτάσεις
βρέθηκε µεγαλύτερος από ό,τι στις λέξεις (McGarr, 1981). Mε βάση τα αποτελέσµατα οι εννέα οµιλητές µε κώφωση χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες καταληπτότητας, µέτρια, υψηλή και πολύ υψηλή, ενώ ο βαθµός καταληπτότητας
µίας οµιλούσας βρέθηκε πολύ χαµηλός. Κατόπιν διεξήχθη ένα πείραµα παραγωγής στο οποίο συµµετείχαν οι κωφοί οµιλητές καθώς και µια οµάδα ελέγχου από τρεις γυναίκες και δύο άνδρες µε φυσιολογική ακοή. Ηχογραφήθηκαν και αναλύθηκαν φασµατογραφικά τα τρία ακραία φωνήεντα [i, a, u] σε
διχειλικό συµφωνικό περιβάλλον µέσα σε συµµετρικές δισύλλαβες ψευδολέξεις της µορφής /pVpV/. Πραγµατοποιήθηκαν ακουστικές µετρήσεις των δύο
πρώτων διαµορφωτών (F1 και F2) στο µέσο του φωνήεντος καθώς και της
φωνηεντικής διάρκειας. Τα αποτελέσµατα του δεύτερου πειράµατος έδειξαν
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ότι υπάρχει µια αντιστρόφως ανάλογη σχέση του επιπέδου καταληπτότητας
και της διασποράς των ακραίων φωνηέντων καθώς και της πιο εµπρόσθιας
παραγωγής του [u], ενώ η σχέση µεταξύ του βαθµού καταληπτότητας και
άλλων χαρακτηριστικών διαφαίνεται πιο πολύπλοκη.
Λέξεις κλειδιά: βαρηκοϊα-κώφωση, καταληπτότητα οµιλίας, µη-εξοικειωµένοι
ακροατές, ακουστικά χαρακτηριστικά, φωνηεντική διασπορά
McGarr, N. (1981). The effect of context on the intelligibility of hearing and
deaf children’s speech. Language and Speech, 24(3), 255-264.
Osberger, M. J., & McGarr, N. (1982). Speech production characteristics of
the hearing impaired. Status Report on Speech Research, SR-69,
227-288. Haskins Laboratories.
Osberger, M. J., Maso, M. & Sam, L. K. (1993). Speech intelligibility of children with cochlear implants, tactile aids, or hearing aids. Journal of
Speech and Hearing Research, 36, 186-203.
Πωλίνα Πανταζίδου, Αρετή Οκαλίδου,
Μέτρηση της ρινικότητας σε άτοµα µε προβλήµατα ακοής
Η οµιλία των ατόµων µε σοβαρή ακουστική απώλεια και άνω έχει χαρακτηριστεί από ακροατές ότι περιλαµβάνει έντονη ρινική αντήχηση (Hudgins and
Numbers, 1942; Boone, 1966; Nober, 1967; Colton and Cooker, 1968; Norman, 1973). Οι Stevens, Nickersοn, Βoothroyd και Rollins (1976) έδειξαν ότι
στην αντίληψη αυτή των ακροατών συντελούν και χαρακτηριστικά της φώνησης και της χροιάς τα οποία δεν έχουν άµεση σχέση µε τη λειτουργία της
υπερωοφαρυγγικής βαλβίδας που ρυθµίζει τη ρινικότητα στην οµιλία. Αντίθετα, σε µία ακουστική µελέτη µέσω ρινοµετρητή, οι Fletcher και Daly (1976)
βρήκαν ότι τα άτοµα µε προβλήµατα ακοής είχαν πράγµατι υψηλότερα ποσοστά ρινικότητας σε σύγκριση µε την οµάδα ακουόντων οµιλητών. Τα αποτελέσµατα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν σε µια άλλη µελέτη (Lapine, Tatchell
και Stewart, 1991) όπου ο µέσος όρος της ρινικότητας των οµιλητών δεν αυξανόταν ή µειωνόταν σηµαντικά εξαιτίας της απώλειας ακοής.
Η παρούσα µελέτη έχει ως κύριο σκοπό να καταγράψει και να αναλύσει
τα ποσοστά ρινικότητας στην οµιλία ατόµων µε προβλήµατα ακοής που µιλούν την ελληνική γλώσσα, σε σύγκριση µε οµάδα ελέγχου ακουόντων οµιλητών. Περαιτέρω συγκρίσεις αφορούν στην ανάλυση διαφορών των δύο
φύλων και στην καταγραφή αποκλίσεων µεταξύ των στοιχείων του γλωσσικού υλικού. Συµµετείχαν 8 άτοµα (4 άντρες και 4 γυναίκες) µε ακουστική απώλεια (Μ.Ο. ηλικίας 25 έτη) και 8 άτοµα χωρίς ακουστική απώλεια (Μ.Ο. ηλικίας 22 έτη). Για την µέτρηση των ποσοστών ρινικότητας χρησιµοποιήθηκε
το Nasometer ΙΙ, model 6400 (KayElemetrics Corp. 2007). Το γλωσσικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε για την έρευνα είναι από τις µελέτες των Oκαλίδου,
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Καραθανάση και Γρηγοράκη (Okalidou, Karathanasi & Grigoraki, 2003) και
περιέχει κείµενα και οµάδες προτάσεων µε ρινικά, στοµατικά και στοµατορινικά στοιχεία.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν διαφορές στα επίπεδα της ρινικότητας των ακουόντων και των ατόµων µε προβλήµατα ακοής, οι οποίες
σχετίζονται µε το είδος του γλωσσικού υλικού και µε τα χαρακτηριστικά της
ακουστικής απώλειας. ∆εν διαπιστώθηκαν διαφορές φύλου.
Λέξεις-κλειδιά: ποσοστά ρινικότητας, Nasometer, προβλήµατα ακοής, ρινική
αντήχηση
Αρετή Οκαλίδου,
Αξιολόγηση ακρόασης, οµιλίας και λόγου σε παιδιά µε προβλήµατα ακοής και
κοχλιακά εµφυτεύµατα: Συµπεράσµατα
Η πρόσβαση των παιδιών µε βαρηκοΐα/κώφωση στα ακουστικά στοιχεία του
λόγου µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας (ακουστικά βαρηκοΐας και
κοχλιακά εµφυτεύµατα) αλλά και τα προγράµµατα έγκαιρης παρέµβασης
(λογοθεραπεία) επιτρέπουν πλέον την ανάπτυξη του προφορικού λόγου ως
το µέσο επικοινωνίας των παιδιών αυτών (Nevins & Chute, 1996). Πρώτιστη
ανάγκη των προγραµµάτων λογοθεραπευτικής παρέµβασης είναι η εξατοµικευµένη αξιολόγηση όλων των τοµέων του λόγου (ακρόαση, οµιλία, γλώσσα)
και η θέσπιση κατάλληλων στόχων παρέµβασης. Η εργασία αυτή αξιοποιεί
δεδοµένα από τη λογοθεραπευτική αξιολόγηση παιδιών µε προβλήµατα ακοής αναφορικά µε δύο τοµείς του λόγου, την οµιλία και την ακρόαση. Συγκεκριµένα, εξετάζει και συγκρίνει τις επιδόσεις παιδιών µε µέτρια έως σοβαρή βαρηκοΐα και ακουστικά βαρηκοΐας (οµάδα ΑΒ) µε εκείνων που λόγω
µεγαλύτερης ακουστικής απώλειας εµφυτεύτηκαν µε κοχλιακό εµφύτευµα
(οµάδα ΚΕ). Η εκτίµηση της οµιλίας βασίστηκε στην ανάλυση αυθόρµητου
δείγµατος και στη χορήγηση της δοκιµασίας φωνητικής και φωνολογικής εξέλιξης του Π.Σ.Λ. – συντοµευµένη έκδοση (PAL, 1995). Το πρωτόκολλο της
ακρόασης περιέλαβε11 δοκιµασίες κλιµακούµενης δυσκολίας, όπως η αντίληψη περιβαλλοντικών ήχων, η αναγνώριση λέξεων σε κλειστό σύνολο, η
κατανόηση προφορικής ιστορίας κτλ. Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι
και στις δύο οµάδες παιδιών µε προβλήµατα ακοής (ΑΒ και ΚΕ) εντοπίζονται
φωνολογικά λάθη, όπως λάθη παραγωγής φωνηµάτων και συµφωνικών συµπλεγµάτων αλλά και φωνολογικές διεργασίες. Τα χαρακτηριστικά των φωνολογικών προβληµάτων διαφέρουν στο σύνολό τους ανά οµάδα. Επιπλέον,
οι επιδόσεις των παιδιών µε κοχλιακό εµφύτευµα στην ακρόαση του λόγου
δεν υπερτερούν από εκείνες των παιδιών µε µέτρια έως σοβαρή βαρηκοΐα.
Τα πορίσµατα συζητούνται µε βάση τα χαρακτηριστικά των δύο οµάδων
(π.χ. ηλικία ενίσχυσης, έγκαιρη παρέµβαση, βαθµός ακουστικής απώλειας,
είδος τεχνολογικού βοηθήµατος για την ενίσχυση της ακοής) αλλά και τα ι-
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σχύοντα κριτήρια κοχλιακής εµφύτευσης.
Λέξεις κλειδιά: βαρηκοΐα-κώφωση, κοχλιακά εµφυτεύµατα, ακρόαση, οµιλία,
φωνολογικά λάθη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ)
09.00-11.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
1. ΘΕΣΜΙΚΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Μαρία Αναγνωστοπούλου, σχολική σύµβουλος, Θωµάς Μπάκας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων,
Θωµάς Μπάκας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων,
Οργάνωση και διοίκηση των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής
Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει τη διαχρονική εξέλιξη, η οποία
σηµειώθηκε στο θέµα της εκπαίδευσης των µαθητών µε ειδικές ανάγκες στη
χώρα µας από τις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι σήµερα. Ειδικότερα θα αναλυθεί η εξελικτική πορεία σε όλη την ιστορική διαδροµή, του εννοιολογικού
πλαισίου, της νοµοθεσίας, των γενικών αρχών και του περιεχοµένου της εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Για την καλύτερη κατανόηση των
θεµάτων που διαπραγµατεύονται στην παρούσα εργασία θα γίνει ταυτόχρονα και η εννοιολογική διασαφήνιση των όρων που χρησιµοποιήθηκαν για να
χαρακτηρίσουν και να περιγράψουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε όλη την
διαδροµή που εξετάζουµε.
Η προσέγγιση του θέµατος θα γίνει µε την ιστορική µέθοδο µέσα από
την ανάλυση του νοµοθετικού πλαισίου που καθιερώθηκε στις διάφορες
χρονικές περιόδους από την αρχή του 20ου αιώνα µέχρι και την ψήφιση του
τελευταίου νόµου για την ειδική αγωγή που έγινε το 2008 και το οποίο αφορούσε τις διάφορες κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης εστιάζονται στους εκπαιδευτικούς θεσµούς που καθιερώθηκαν, στα µέτρα τα οποία ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις, στις αρχές που επικράτησαν καθώς και στους σκοπούς οι οποίοι επιδιώκονταν σε κάθε νοµοθετική ρύθµιση.
Μια άλλη πτυχή του θέµατος είναι η ανάπτυξη των δράσεων για τον
προγραµµατισµό και την υλοποίηση µέτρων που στοχεύουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο θα στρέψει το ενδιαφέρον του στα άτοµα
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µε ειδικές ανάγκες.
Λέξεις-κλειδιά: Ιστορία, νοµοθεσία, οργάνωση, διοίκηση και θεσµοί της ειδικής αγωγής,
Απόστολος Σπαθής, Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Tα κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης (ΚΕ.∆.∆.Υ.): θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας και χάραξη εσωτερικής εκπαιδευτικής πολίτικης
Τα ΚΕ.∆.∆.Υ. (πρώην Κ.∆.Α.Υ.) είναι υπηρεσίες ενταγµένες στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας. Λειτουργούν στην έδρα κάθε νοµού και προσφέρουν
υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης σε µαθητές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσω των διαγνώσεων και των προγραµµάτων υποστήριξής τους, ενισχύεται ο ενταξιακός και κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου
για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες, αφού αυξάνονται οι ευκαιρίες µάθησης
και αποµακρύνεται ο κοινωνικός αποκλεισµός.
Η εισήγηση αξιοποιεί ευρήµατα έρευνας που διεξήχθη το 2010 µε τη
µέθοδο της επισκόπησης. Σκοπός της ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος λειτουργίας, καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου διαµορφώνεται και ασκείται
εσωτερικά η εκπαιδευτική πολιτική των 58 Κέντρων ∆ιαφοροδιάγνωσης ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.∆.∆.Υ.) της χώρας. Η έρευνα έδειξε πως το
προσωπικό των ΚΕ.∆.∆.Υ. αναδεικνύει και οριοθετεί µε σαφήνεια το πλαίσιο
και το ρόλο του συλλογικού οργάνου διοίκησης. Στην πλειονότητά τους, οι
νεοσύστατες και ιδιόµορφες αυτές υπηρεσίες δηµιουργούν µια δυναµική ανάπτυξης κατάλληλων προϋποθέσεων τηρώντας τις προβλεπόµενες διαδικασίες για τη διαµόρφωση και άσκηση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όχι όµως στο βαθµό που το προσωπικό πιστεύει ότι θα έπρεπε ή θα
µπορούσε να γίνει. Επιπρόσθετα οι συχνές αλλαγές στο ανθρώπινο δυναµικό και οι περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι αποτελούν παράγοντες αποδυνάµωσης στη χάραξη εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Το προσωπικό δηλώνει ότι εφαρµόζει καινοτόµα προγράµµατα και υιοθετεί τον ισοµερή καταµερισµό των εργασιών και τη συλλογικότητα σε κάθε δράση. Επιπλέον προτείνουν για την καλύτερη λειτουργία των ΚΕ.∆.∆.Υ., να ανήκουν διοικητικά
απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Στόχος της εισήγησης είναι να αναδείξει τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται και ασκείται εσωτερικά η εκπαιδευτική πολιτική των ΚΕ.∆.∆.Υ. συνδράµοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών τους,
καθώς και στην αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία
τους.
Λέξεις-κλειδιά: Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, συλλογικό όργανο διοίκη-
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σης, εσωτερική αξιολόγηση, διοικητική οργάνωση, ειδική αγωγή, µαθητές µε
ειδικές ανάγκες
Α. Ήργης και Ο. Μακρή, εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
Κωφοί: γλωσσική µειονοτική οµάδα ή άτοµα µε αναπηρία; Παλαιά και νέα ερωτήµατα.
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η επαναφορά παλαιών και νέων ερωτηµάτων που αφορούν τον κωφό/κωφούς ως πρόσωπο και ως οµάδα. Το ερώτηµα που διαχρονικά έχει τεθεί τόσο από την πλευρά της κοινότητας των
κωφών όσο και από την πλευρά της ακαδηµαϊκής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας είναι εάν οι κωφοί είναι γλωσσική µειονοτική οµάδα ή άτοµα
µε αναπηρία. Όσο κοινότοπο και εάν ακούγεται το ερώτηµα παραµείνει επίκαιρο καθώς το απαντητικό θεσµικό πλαίσιο έχει δηµιουργήσει δίπολες ακαδηµαϊκές και κοινωνικές αναπαραστάσεις που διαθέτουν ισχυρά επιχειρήµατα για να τις υποστηρίξουν. Υπό το πρίσµα των τεχνολογικών εξελίξεων και
των νέων πορισµάτων που καταθέτουν πολλοί κλάδοι της επιστήµης, το ερώτηµα που θέσαµε συνεχίζει να τροφοδοτεί πολλές συζητήσεις και να θέτει
βασικά φιλοσοφικά και ηθικά ζητήµατα που άµεσα επηρεάζουν την καθηµερινότητα των κωφών. Συνεπώς, βασικός στόχος της εργασίας µας είναι η
εµβάθυνση µελέτης του ερωτήµατος και ο αντίκτυπος που έχει στη δηµιουργία θεσµικών πλαισίων που αφορούν την αγωγή και την εκπαίδευση των
κωφών. Για την απάντηση του ερευνητικού µας ερωτήµατος χρησιµοποιήσαµε τη συνέντευξη, µελετήσαµε τα πρόσφατα νοµικά κείµενα (Νοµοί Ειδικής Aγωγής, 2000 - Ν. 2817/2000 - ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 'Εκπαίδευση ατόµων µε ειδ.εκπ/κές ανάγκες' και 2008 - N. 3699/2008 - ΦΕΚ. 199 -A- 2-102008 'Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδ.εκπ/κές
ανάγκες') καθώς και τα Σχέδια Νόµου που κατατίθενται από φορείς για την
πιθανή θέσπιση καινούργιου νοµικού πλαισίου Ειδικής Αγωγής. Το δείγµα το
αποτελούν 10 κωφοί ενήλικες εκπαιδευτές της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η Κοινότητα των Κωφών αναγνωρίζει
γλωσσικά και πολιτισµικά στοιχεία στην ταυτότητα του κάθε κωφού χωρίς να
αποκλείει την παρουσία κωφών αναπήρων, όπως συµβαίνει σε κάθε γλωσσική οµάδα. Η τυπική αποδοχή της θεσµικής τους αναπηρίας επηρεάζεται
περισσότερο από τις παροχές και τις διευκολύνσεις που τους παρέχουν οι
νόµοι που αναφέρονται στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. και λιγότερο στις
πραγµατικές γλωσσικές και πολιτισµικές τους δυσκολίες.
Λέξεις-κλειδιά : Κοινότητα Κωφών, γλωσσική µειονοτική οµάδα, Ελληνική
Νοηµατική Γλώσσα.
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Νικόλαος Καϊσέρογλου, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
∆υνατότητες και ζητήµατα / πιθανές περιοχές άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής µιας σχολικής µονάδας (γενικής αγωγής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση) αναφορικά µε την εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑµΕΕΑ).
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη πολιτικής στον τοµέα
της εκπαίδευσης, και µάλιστα της ειδικής σε µια προσπάθεια µελέτης και ανάδυσης νέων δεδοµένων άσκησης «εσωτερικής» πολιτικής για την εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ∆ηµοτικό Σχολείο.
Η παρούσα έρευνα απευθύνθηκε σε διευθυντές και σε εκπαιδευτικούς (των
Τµηµάτων Ένταξης και της Συνεκπαίδευσης-Παράλληλης Στήριξης) της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι υπηρετούσαν
κατά το σχολικό έτος 2008-2009 σε 120 δηµοτικά σχολεία, 46 στην Α΄ ∆ιεύθυνση και 74 στη Β΄ ∆ιεύθυνση, στα οποία λειτουργούν οι θεσµοί της Συνεκπαίδευσης-Παράλληλης Στήριξης και των Τµηµάτων Ένταξης. Στόχος της
µελέτης είναι να διερευνήσει τις συνθήκες λειτουργίας των τάξεων και τις πιθανές περιοχές διαµόρφωσης και άσκησης «εσωτερικής» πολιτικής, από τη
διοίκηση των εκπαιδευτικών µονάδων, για την εκπαίδευση των ατόµων µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στοχεύοντας στον περιορισµό ή και στην εξάλειψη, του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισµού τους. Η µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η έρευνα δράσης, µία µέθοδος που βοηθά στη µελέτη της
εισαγωγής καινοτοµιών στην εκπαίδευση. Τα µέσα συλλογής των δεδοµένων της έρευνας, θα είναι η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη και το ερωτηµατολόγιο. Αφού διαµορφώθηκαν οι κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλυσης, έγινε
επεξεργασία των δεδοµένων, ως προς τα ποσοτικά και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
Οι διευθυντές πιστεύουν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους εκπαιδευτικούς ότι η σχολική τους µονάδα αναλαµβάνει πρωτοβουλίες ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης του σχολείου και των εκπαιδευτικών, των γονέων, των
συµµαθητών και του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος στην καθιέρωση
προγράµµατος επιµόρφωσης και εξειδίκευσης εκπαιδευτικών. Όµως, αντίθετα από τους εκπαιδευτικούς οι διευθυντές πιστεύουν σε µικρότερο βαθµό ότι
η σχολική τους µονάδα έχει δυνατότητες να αναλάβει πρωτοβουλίες διεπιστηµονικής συνεργασίας και οριοθέτησης των ρόλων του Ειδικού Παιδαγωγού και του Παιδαγωγού της τάξης και για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Όσο αφορά τους υπόλοιπους στόχους, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί συµφωνούν ότι η σχολική τους µονάδα αξιοποιεί τις όποιες δυνατότητες
έχει.
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Πογιατζή Αθανασία, Χρίστου Ελπίδα, Φτιάκα Ελένη, Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Η εξέλιξη του αναπηρικού κινήµατος στην Κύπρο και ο ρόλος του στην εκπαιδευτική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία
Στην παρούσα ανακοίνωση αναφέρονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα που
σχετίζονται µε το ρόλο που διαδραµάτισε το αναπηρικό κίνηµα της Κύπρου,
στην ένταξη και εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία. ∆ιαφαίνεται ο ιστορικός και πολιτικός του αντίκτυπος στην κοινωνία, και αναδεικνύεται η πορεία
και ο αγώνας του αναπηρικού κινήµατος στην Κύπρο. Για τη συλλογή των
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η µελέτη αρχειακού υλικού και η συνέντευξη
(Hobbs & May, 1993), σε συνδυασµό µε την ιστορική έρευνα. Η συλλογή δεδοµένων διήρκεσε συνολικά ένα µήνα και οι συνεντεύξεις λήφθηκαν από άτοµα-κλειδιά στο αναπηρικό κίνηµα της Κύπρου.
Στην ανακοίνωση θα αναλυθούν εκτενώς τα βασικά χαρακτηριστικά, η
δοµή και οι στρατηγικές του αναπηρικού κινήµατος, παράλληλα µε το ρόλο
του Κράτους, στη διαµόρφωση αναπηρικής πολιτικής. Θα γίνει αναφορά
στους κοινωνικούς και νοµοθετικούς σταθµούς που καταδεικνύουν τη σταδιακή διαµόρφωση και εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής και στα ελλείµµατα
που υπάρχουν µέχρι και σήµερα. Στην έρευνα ακολουθούνται και αναλύονται τα ακόλουθα πέντε στάδια. Το πρώτο στάδιο (1929 – 1965) χαρακτηρίζεται από την απουσία αναπηρικού κινήµατος στην Κύπρο. Τα ανάπηρα άτοµα είχαν µία σαφώς διαχωρισµένη θέση τόσο στην κοινωνία όσο και στην
εκπαίδευση. Τα άτοµα µε αναπηρία και η επαγγελµατική τους αποκατάσταση καθώς και η κοινωνική ένταξη και εκπαίδευσή τους εξαρτιόταν σχεδόν αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία τους οικονοµικούς πόρους του ιδιωτικού τοµέα και τα φιλάνθρωπα αισθήµατα της κοινωνίας. Το δεύτερο
στάδιο (1966 – 1979) χαρακτηρίζεται από την ίδρυση της πρώτης συλλογικής οργάνωσης για ανάπηρα άτοµα ενώ η εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία γίνεται αποσπασµατικά, και αφορά το κάθε σχολείο χωριστά. Το τρίτο
στάδιο (1980 – 1998) χαρακτηρίζεται από την κεντρική ιδέα "η τύχη των αναπήρων στα χέρια τους". Με το σύνθηµα αυτό αρχίζει η διάσπαση των αναπηρικών οργανώσεων στην Κύπρο. Ιδρύονται οι πρώτες αναπηρικές οργανώσεις από ανάπηρα άτοµα και αυτονοµούνται από τους αρτιµελείς. Όσον
αφορά τον τοµέα της (ειδικής) εκπαίδευσης κατά το τρίτο στάδιο εξακολουθεί
να µην υπάρχει ξεκάθαρη ενιαία φιλοσοφία, ενώ το τέταρτο στάδιο (1999 –
2003) χαρακτηρίζεται από την θεσµοθέτηση της εκπαιδευτικής ένταξης των
ατόµων µε αναπηρία και από τη λειτουργία της νέας συλλογικής οργάνωσης
για ανάπηρα άτοµα. Τέλος, το πέµπτο στάδιο (2004 – 2010) διέπεται από τη
βασική αρχή του "τίποτα που να αφορά τα άτοµα µε αναπηρία χωρίς τα άτοµα µε αναπηρία" και µε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
που ανοίγει νέους ορίζοντες για το κυπριακό αναπηρικό κίνηµα.
Λέξεις-κλειδιά: Αναπηρία, Οργανώσεις, Ιστορία, Εκπαίδευση, Ένταξη
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Α. Χαρίση, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, ∆. Αναστασίου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
Οι απαρχές της εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα τις
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
Η πρόοδος των φυσικών επιστηµών στις αρχές του 20ου αιώνα τροφοδότησε µε θετικιστικές ελπίδες τις κοινωνικές επιστήµες και στο πλαίσιο αυτό επιχειρήθηκε η εισαγωγή πειραµατικών µεθόδων στο πεδίο της παιδαγωγικής
και της ψυχολογίας. Στον ευρωπαϊκό και στον αµερικανικό χώρο µια φιλόδοξη «νέα επιστήµη», η Παιδολογία, είχε σκοπό την καθολική µελέτη του παιδιού. Παρά τη σύντοµη διάρκεια ζωής της, περίπου µέχρι τις απαρχές του Β΄
Παγκοσµίου πολέµου, το ρεύµα της Παιδολογίας φαίνεται ότι επέδρασε στην
ειδική παιδαγωγική σκέψη της εποχής. Βασικός εκπρόσωπος του ρεύµατος
της Παιδολογίας ήταν ο ιατρός Εµµανουήλ Λαµπαδάριος που πρωτοστάτησε επίσης στη δηµιουργία θεσµών και ιδρυµάτων κοινωνικής υγιεινής και
πρόνοιας για την προστασία της παιδικής ηλικίας.
Στο ιστορικό πλαίσιο της ελληνικής πραγµατικότητας είχε γίνει απόπειρα να
εκφραστεί θεσµικά το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των παιδιών µε νοητική καθυστέρηση και ψυχικές διαταραχές στα νοµοσχέδια του 1913 και 1929,
τα οποία όµως έµειναν ανεφάρµοστα. Την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα οι
συζητήσεις που αφορούσαν στην παροχή δηµόσιας εκπαίδευσης σε παιδιά
µε νοητική καθυστέρηση και συναισθηµατικές ή/και συµπεριφορικές διαταραχές εντάθηκαν κάτω από την επίδραση των εξής παραµέτρων: α) της δηµιουργίας της έδρας της Παιδολογίας και του Παιδολογικού Εργαστηρίου και
της στελέχωσής του από το Λαµπαδάριο, β) της κρατικής παρέµβασης στη
δηµιουργία θεσµών σχολικής υγιεινής και κοινωνικής πρόνοιας, και γ) της αναζήτησης, από µέρους της δικτατορίας του Μεταξά, µιας λαϊκής αποδοχής
µέσα και από τη δηµιουργία θεσµών κοινωνικής πρόνοιας.
Έτσι η συνάντηση των προθέσεων της εκτελεστικής εξουσίας και προσωπικοτήτων όπως ο καθηγητής Εµµανουήλ Λαµπαδάριος και η παιδαγωγός Ρόζα Ιµβριώτη φαίνεται ότι συνέβαλλε στην υλοποίηση της ίδρυσης το
1937 του πρώτου σχολείου ειδικής αγωγής στην Αθήνα για παιδιά µε νοητική καθυστέρηση και συναισθηµατικές ή/και συµπεριφορικές διαταραχές. Η ίδρυση και η λειτουργία του «Ειδικού Σχολείου Ανωµάλων και Καθυστερηµένων Παίδων» σηµατοδοτεί ένα πολύ σηµαντικό σταθµό στην πορεία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
09.00-11.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Γρηγόρης Σίµος, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Κ. Βουγιούκας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σωτηρία Τζιβινίκου, ∆ιευθύντρια Β΄
ΚΕ∆∆Υ Θεσσαλονίκης,
Όλγα Ιωαννίδου, Philippe Mousty, Jacques Grégoire Καθολικό Πανεπιστήµιο
της Λουβαίνης (UCL), Ελεύθερο Πανεπιστήµιο Βρυξελλών (ULB), Βέλγιο,
Ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών στη σχολική τάξη
Στόχος της παρούσας εργασίας υπήρξε η δηµιουργία ενός ανιχνευτικού τεστ
ανάγνωσης το οποίο αξιόπιστα, γρήγορα (σε 5 λεπτά) και ανέξοδα να µπορεί να µας πληροφορήσει για τους µαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο εµφάνισης µαθησιακών δυσκολιών. Το τεστ έχει και ένα ακόµα πλεονέκτηµα:
είναι συλλογικό. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να το χορηγήσει µέσα στην τάξη
του εξοικονοµώντας χρόνο και υλικά.
Το τεστ εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να αποκωδικοποιεί και να
κατανοεί αποµονωµένες φράσεις. Επίσης αξιολογεί το συνολικό επίπεδο ανάγνωσης του κάθε µαθητή προσδίδοντας µάλιστα και µία χρονολογική ηλικία ανάγνωσης. Το τεστ αποτελείται από 48 ελλειµµατικές φράσεις. Ο µαθητής πρέπει να επιλέξει µία από τις 5 λέξεις που δίνονται προκειµένου να δώσει έννοια στη φράση. Μέσα σε κάθε φράση υπάρχουν 4 λέξεις που µοιάζουν είτε γραφηµικά (π.χ. φρένο, φροντίδα, φρόνιµος), είτε ακουστικά (π.χ.
δώρα, µπόρα, τώρα), είτε εννοιολογικά (π.χ. λιγότερα, περισσότερα, καλύτερα, χειρότερα) και µία τυχαία. Η πολυπλοκότητα του λεξιλογίου και των συντακτικών δοµών αυξάνεται βαθµιαία από την αρχή έως το τέλος.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού 240 παιδιών στα σχολεία της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας στις
τέσσερις τάξεις του δηµοτικού: πρώτη, δευτέρα, τρίτη και τετάρτη. Σε κάθε
τάξη συµµετείχαν 60 µαθητές (30 αγόρια και 30 κορίτσια). Το τεστ είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο αφού µόνο το 10% των µαθητών της πρώτης δηµοτικού συµπληρώνει σωστά περισσότερες από 4 φράσεις ενώ αντίστοιχα µόνο το
10% των παιδιών της τετάρτης δηµοτικού συµπληρώνει σωστά περισσότερες από 47 φράσεις. Επίσης ο δείκτης Αlpha του Cronbach που δείχνει την
εσωτερική συνοχή του τεστ είναι ιδιαίτερα υψηλός (Alpha=.9747).
Λέξεις-κλειδιά: Ανίχνευση, ανάγνωση, αξιολόγηση
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Κ. Βουγιούκας, Μ. Τζουριάδου, K. Αγγελάκη, Σ. Βελλίκης, Κ. Γεροφώτη, Α.
Γκαγκαλνά, Κ. Κοντού, Α.. Κουµλή, Ε. Μπαλδίµτση, Χ. Τζωρτζάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Η σχέση γνωστικής, γλωσσικής και κοινωνικής επάρκειας µε δυσκολίες των
παιδιών στον αφηγηµατικό λόγο
Η αφηγηµατική λειτουργία συνδέεται όχι µόνο µε χαρακτηριστικά γνωστικής
και γλωσσικής επάρκειας των παιδιών αλλά και µε κοινωνικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, δυσκολίες στη λειτουργία αυτή αποτελούν ένδειξη δυσκολιών
µάθησης από τα πρώτα σχολικά χρόνια. Στόχος της ερευνητικής µελέτης ήταν η ανάδειξη προφίλ παιδιών σε επικινδυνότητα ή µε δυσκολίες µάθησης
σε ό,τι αφορά τη γνωστική και γλωσσική επάρκεια καθώς και η διερεύνηση
της σχέσης τους µε την κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις στην προσχολική
ηλικία και µετά τη φοίτηση ενός έτους (Β’ δηµοτικού) καθώς και οι δυσκολίες
στην αφηγηµατική λειτουργία. Βασική υπόθεση της έρευνας ήταν ότι τα παιδιά που από την προσχολική ηλικία παρουσιάζουν προφίλ δυσκολιών στη
γλωσσική λειτουργία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το µορφοσυντακτικό στοιχείο
και το οργανωτικό σύστηµα του λόγου αναµένεται να εµφανίσουν σε µεγαλύτερη ηλικία δυσκολίες τόσο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις όσο και στην
αφηγηµατική ικανότητα τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.
Η έρευνα έγινε σε δείγµα 280 µαθητών νηπιαγωγείου και Β’ δηµοτικού
που σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών τους παρουσίαζαν δυσκολίες επίδοσης, ιδιαίτερα σε γλωσσικά έργα. Χρησιµοποιήθηκε η ελληνική
στάθµιση του DTLA για την ανάδειξη προφίλ γνωστικής επάρκειας, το ψυχοµετρικό κριτήριο του λόγου Λ-α-Τ-ω για την ανάδειξη του αντίστοιχου προφίλ
γλωσσικής επάρκειας, γραµµατικές ιστορίες (story grammars) για την ανάλυση του αφηγηµατικού λόγου καθώς και check-list κοινωνικών δεξιοτήτων
(σχέσεις µεταξύ των συνοµηλίκων).
Τα κυριότερα ευρήµατα ήταν η ανάδειξη ιδιαίτερων προφίλ γνωστικής
επάρκειας που συσχετίζονταν θετικά µε τα προφίλ γλωσσικής επάρκειας καθώς και αφηγηµατικής λειτουργίας. Από τα προφίλ αυτά προέκυψαν διακριτές οµάδες δυσκολιών τόσο στην προσχολική ηλικία όσο και στη σχολική
(ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, οριακά, ήπια νοητική ανεπάρκεια). Ανάλογα
µε το προφίλ διαπιστώθηκαν διαφορές και στις κοινωνικές τους σχέσεις όπου οι µαθητές παρουσίασαν συσχετίσεις στην επίλυση συγκρούσεων και
στη δηµιουργία φιλικών σχέσεων.
Λευκοθέα Καρτασίδου, Παναγιώτης Βαρσάµης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Κλίµακα Εκτίµησης Σχολικής Λειτουργικότητας – µια διερευνητική µελέτη της
ευχρηστίας της
Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει την ευχρηστία
της κλίµακας Εκτίµησης Σχολικής Λειτουργικότητας (School Function As-
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sessment) που εκτιµά την ικανότητα µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες να αποδίδουν σε λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι σηµαντικές για τη συµµετοχή στις ακαδηµαϊκές και στις κοινωνικές
διαστάσεις ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος.
Μεθοδολογία: Η συλλογή δεδοµένων έγινε µέσω ενός ερωτηµατολόγιου
που µετρά την ευχρηστία της κλίµακας. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από
30 θέµατα, τα οποία χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή εσωτερική συνοχή /
αξιοπιστία (α=.95). Τα θέµατα χωρίζονται σε πέντε αξιόπιστες υποκλίµακες:
χρησιµότητα (α=.93), ευκολία χρήσης (α=.85), ευκολία εκµάθησης (α=.88),
βαθµός ικανοποίησης (α=.93) και προβλήµατα µετάφρασης (α=.84). Στην έρευνα συµµετείχαν 60 άτοµα (20 άνδρες και 40 γυναίκες). Τα περισσότερα
ήταν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, ενώ τα
λιγότερα είχαν σχετικές ειδικότητες (π.χ. ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές).
Αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα: Από τις βασικές τιµές προκύπτει ότι οι
υποκλίµακες χρησιµότητα, ευκολία εκµάθησης και βαθµός ικανοποίησης παρουσίασαν υψηλούς µέσους όρους σε σχέση µε τις δύο άλλες υποκλίµακες.
Συνολικά, οι µέσοι όροι των υποκλιµάκων κυµαίνονται γύρω από τον χαρακτηρισµό «µέτρια». Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η γνώµη των ερωτηθέντων δεν επηρεάζεται σηµαντικά από το φύλο, την ηλικία, την εµπειρία στην
Ειδική Αγωγή, τις µεταπτυχιακές σπουδές, τη µετεκπαίδευση και το χώρο
εργασίας. Μόνο, στην υποκλίµακα χρησιµότητα οι εκπαιδευτικοί έχουν σηµαντικά θετικότερη γνώµη από τις ειδικότητες. Συµπερασµατικά, διαφαίνεται
η ανάγκη για συστηµατική έρευνα για τη στάθµιση εργαλείων αξιολόγησης,
αλλά και για την επιµόρφωση σε θέµατα αξιολόγησης και εκτίµησης δεξιοτήτων άµεσα συνυφασµένων µε την σχολική καθηµερινότητα.
Λέξεις-κλειδιά: σχολική λειτουργικότητα, χρησιµότητα, ευκολία χρήσης, ευκολία εκµάθησης, βαθµός ικανοποίησης, προβλήµατα µετάφρασης
Λυδία Αµπόνη-Τσούρα, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Eιδικές δυσκολίες στα µαθηµατικά (δυσαριθµησία) σε παιδιά. Η πρώτη έκδοση ενός ψυχοµετρικού εργαλείου µέτρησης των µαθησιακών δυσκολιών στο
δηµοτικό
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η µέτρηση συγκεκριµένων µαθηµατικών
εννοιών σε παιδιά του ∆ηµοτικού ηλικίας 9-12 ετών της ευρύτερης περιοχής
Αττικής και Κορινθίας. ∆ιεξήχθη στα πλαίσια της Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών του ΠΤ∆Ε Αθηνών, από µετεκπαιδευόµενους δασκάλους µε την καθοδήγηση της εισηγήτριας, ως µια πιλοτική εφαρµογή που έχει σκοπό την
στάθµιση ενός αξιόπιστου ψυχοµετρικού εργαλείου για παιδιά των µεγαλυτέρων τάξεων του ∆ηµοτικού. Το δείγµα αποτελείται από 210 µαθητές/τριες
αστικού και ηµιαστικού πληθυσµού. Η µέθοδος είναι της τυχαίας επιλογής,
το δε ψυχοµετρικό εργαλείο, που χρησιµοποιήθηκε, είναι το «∆ΥΣΑΡΙΘΜΗ-
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ΣΙΑ 9-12» (Αµπόνη, Λ., 2010). Το ερωτηµατολόγιο εφαρµόστηκε πιλοτικά σε
µικρό δείγµα µαθητών, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και στη συνέχεια
χορηγήθηκε στο ευρύτερο δείγµα της έρευνας. Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS. Έγινε ανάλυση
παραγόντων(factor analysis) και εξήχθησαν 5 παράγοντες που µελετούν την
έννοια της δυσαριθµησίας.
Εξήχθησαν οι µέσοι όροι, και οι τυπικές αποκλίσεις και µελετήθηκαν τα
αποτελέσµατα, ως προς το φύλο, την ηλικία, την γλώσσα (µονόγλωσσοι και
δίγλωσσοι µαθητές). Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε άλλες αντίστοιχες
ελληνικές και διεθνείς έρευνες, ενώ συζητώνται και οι δυσκολίες καθώς και
τα όρια της παρούσας έρευνας. Το ψυχοµετρικό αυτό εργαλείο προτείνεται
να χρησιµοποιηθεί ως ένα αξιόπιστο και αποτελεσµατικό εργαλείο για παιδιά
αντίστοιχου πληθυσµού µε σκοπό την διάγνωση και αξιολόγηση ειδικών αναγκών σε µαθητές και µαθήτριες του ∆ηµοτικού στον ελλαδικό χώρο.
Λέξεις-κλειδιά: δυσαριθµησία, σειροθέτηση αριθµών, νοερός υπολογισµός,
λογικές ακολουθίες, ειδικές δυσκολίες
Σωτηρία Τζιβινίκου, ∆ιευθύντρια Β΄ ΚΕ∆∆Υ Θεσσαλονίκης,
Ενδυναµώνοντας το Υ(υποστήριξη) των ΚΕ∆∆Υ: από τη διεπιστηµονική αξιολόγηση στον σχεδιασµό της εκπαιδευτικής παρέµβασης
Τα ΚΕ∆∆Υ από την έναρξη της λειτουργίας τους ως Κ∆ΑΥ (ν.2817/2000)
µέχρι και την σηµερινή αναµόρφωσή τους (ν.3699/2008), προσπάθησαν να
αναπτύξουν όλες τις πτυχές του πολλαπλού ρόλου τους. Ωστόσο, ενώ έχει
διαµορφωθεί κοινή πεποίθηση ότι τα ΚΕ∆∆Υ/Κ∆ΑΥ παρέχουν έγκυρες και
αξιόπιστες διαγνωστικές υπηρεσίες, η πτυχή του ρόλου τους που αφορά
στην υποστήριξη δεν έχει την αντίστοιχη ανάπτυξη και αποδοχή.
Η παρούσα εργασία προσπαθεί να αναλύσει µέσα από εµπειρικά δεδοµένα, τους λόγους του ελλείµµατος αυτού και να προτείνει την αναµόρφωση
της διαγνωστικής διαδικασίας, ώστε να δηµιουργηθεί η βάση του σχεδιασµού της κατάλληλης εκπαιδευτικής παρέµβασης, για την υποστήριξη των
µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επιχειρείται ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας «εκπαιδευτική υποστήριξη», που βασίζεται κυρίως στην κατάρτιση ενός στοχοκεντρικού εκπαιδευτικού, προσαρµοσµένου προγράµµατος. Το πρόγραµµα αυτό σχεδιάζεται µε
βάση το µαθησιακό-γνωστικό προφίλ του µαθητή, που είναι προϊόν της διεπιστηµονικής αξιολόγησης από το ΚΕ∆∆Υ και της συνεργασίας ΚΕ∆∆Υσχολείου-οικογένειας.
Το προφίλ αυτό αποτυπώνεται ως οπτικοποιηµένη σύνοψη των χαρακτηριστικών του παιδιού στους βασικούς τοµείς ανάπτυξης: ανεξάρτητες λειτουργίες, κινητική ανάπτυξη, κοινωνικο-συναισθηµατική ανάπτυξη/συµπεριφορά και γλωσσική ανάπτυξη -επικοινωνία. Με βάση αυτό το διάγραµµα δε-
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ξιοτήτων, τίθενται εκπαιδευτικοί στόχοι για την γενική τάξη, αξιοποιώντας τις
πιο αναπτυγµένες δεξιότητες του µαθητή (υψηλά σηµεία προφίλ). Για την επίτευξη των στόχων επιλέγονται οι κατάλληλες προσαρµογές και διαφοροποιήσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος ως προς το περιεχόµενο, τις διδακτικές µεθόδους-στρατηγικές και την αξιολόγηση.
Παράλληλα, σχεδιάζεται εξατοµικευµένο πρόγραµµα, στοχεύοντας στην
ανάπτυξη των «χαµηλών» σηµείων του προφίλ του µαθητή, κυρίως µε την
υποστήριξή του από ειδικό παιδαγωγό, σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό
της γενικής τάξης και της διεπιστηµονικής οµάδας του ΚΕ∆∆Υ. Σηµαντικό
µέρος της διαδικασίας είναι η αρχική, ενδιάµεση-διαµορφωτική και τελική αξιολόγηση, τα αποτελέσµατα της οποίας αξιοποιούνται από το σχολείο, ως
ανατροφοδότηση του προγράµµατος, από το ΚΕ∆∆Υ κατά τη διαδικασία της
επαναξιολόγησης του µαθητή, και από την οικογένεια για τον προσδιορισµό
των προσδοκιών της, σε µια σχέση συντροφικότητας.
11.00-11.30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
11.30-13.30: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ∆ΥΣΛΕΞΙΑ - ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: ΑΙΤΙΑ–ΠΡΟΓΝΩΣΗ–
∆ΙΑΓΝΩΣΗ–ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Πρόεδρος: Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Πρόγνωση, διάγνωση της δυσλεξίας και της διάσπασης προσοχής µε την οφθαλµοσκόπηση (τεστ Παυλίδη)
Η οφθαλµοκίνηση και η ανάγνωση αναπτύσσονται παράλληλα, ενώ η οφθαλµοκίνηση αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη µέθοδο µελέτης των συστατικών της ανάγνωσης, ιδιαιτέρως διότι κατά την διάρκειά της ο έλεγχος της
οφθαλµοκίνησης γίνεται ασυνείδητα. Η οφθαλµοκίνηση αντικατοπτρίζει τον
τρόπο λειτουργίας ή δυσλειτουργίας του εγκεφάλου και δεν έχει σχέση µε την
ποιότητα της όρασης. Γι’ αυτό σχεδόν όλα τα νευρολογικά προβλήµατα σε
όλες τις εκφράσεις τους (π.χ. Πολλαπλή Σκλήρυνση, Μυασθένεια, Σχιζοφρένια, Πάρκινσον, AIDS, κλπ) αντανακλώνται από τα πρώιµα στάδιά τους στην
οφθαλµοκίνηση. Η δυσλεξία καθώς και η διάσπαση της προσοχής είναι νευ-
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ρολογικές καταστάσεις γι’ αυτό και αυτές καθρεπτίζονται στην οφθαλµοκίνηση. Επιπλέον οποιαδήποτε αλλαγή στη λειτουργία του εγκεφάλου, έστω και
προσωρινή, συνοδεύεται από αλλαγές στην οφθαλµοκίνηση (π.χ. κατανάλωση αλκοόλ, επίδραση ουσιών εξάρτησης, κλ.π). Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η δυνατότητα της πρόγνωσης καθώς και η αξιοπιστία της οφθαλµοκίνησης σε συνδυασµό πάντοτε µε την αυτόµατη καταγραφή και ανάλυση
του φωτο-ηλεκτρονικού συστήµατός µου [χρησιµοποιείται από τα γνωστά
πανεπιστήµια Harvard, Boston, Penn State, Columbia, κλπ], καθιστούν την
οφθαλµοκίνηση την µέθοδο επιλογής επειδή παρέχει ακριβή διαφορική διάγνωση µεταξύ δυσλεξικών, άλλων αναγνωστών και παιδιών µε διάσπαση
προσοχής και παρορµητικότητα.
Σχέση οφθαλµοκίνησης, δυσλεξίας & διάσπαση προσοχής Οι δυσλεξικοί
παρουσιάζουν πολύ περισσότερες εσφαλµένες οφθαλµοκινήσεις κατά την
διάρκεια της ανάγνωσης αλλά και των µη-αναγνωστικών δοκιµασιών, τόσο
από τους κανονικούς αναγνώστες αλλά και από τους µη-δυσλεξικούς µαθητές της ίδιας ηλικίας, µε παρόµοια εκπαιδευτικά προβλήµατα. Πολλές διεθνείς έρευνες, καθώς και οι δικές µας στην Αγγλία, ΗΠΑ και στην Ελλάδα έδειξαν ότι το τεστ της οφθαλµοκίνησης µε υψηλότατο ποσοστό ακρίβειας
διαγιγνώσκει-διαχωρίζει τους δυσλεξικούς από τους µη–δυσλεξικούς αναγνώστες, οι οποίοι σιωπηλά παρακολουθούν ένα αργά κινούµενο φωτεινό
σηµείο καθώς και άλλα φωτεινά ερεθίσµατα, τα οποία αποµιµούνται την διαδικασία της ανάγνωσης, όπου αντικαθιστώνται οι λέξεις µε φωτεινά σηµεία.
Παροµοίως, τα άτοµα µε διάσπαση προσοχής και παρορµητικότητα παρουσιάζουν εσφαλµένη οφθαλµοκίνηση τόσο κατά τη διάρκεια των παρακολουθητικών όσο και των σακκαδικών κινήσεων.
Με τον καθηγητή Conners (1990), έχοντας ως βάση µόνον τα ερευνητικά
ευρήµατά για τη λανθασµένη οφθαλµοκίνηση των δυσλεξικών (Pavlidis,
1978, 1981, 1985, 1990, 2007), προβλέψαµε µε ακρίβεια ότι το οπτικό τους
σύστηµα διαφέρει δοµικά από αυτό των κανονικών αναγνωστών. Επαληθεύθηκε η θεωρία µας µερικά χρόνια αργότερα από πειραµατικά νευροφυσιολογικά ευρήµατα ερευνητών του Πανεπιστηµίου Harvard. Υπάρχει µια
ευρεία αποδοχή της ύπαρξης της λανθασµένης οφθαλµοκίνησης των δυσλεξικών κατά την ανάγνωση και πέρα από αυτή, όµως η σχέση ανάµεσα στην
λανθασµένη οφθαλµοκίνηση και στην δυσλεξία συχνά παρανοείται και διχάζει. Πολλές φορές δεν είναι µια σχέση αίτιου και αιτιατού. Είτε δυσλεξία και
οφθαλµοκίνηση έχουν κοινά νευρολογικά αίτια ή είναι επιφαινόµενα µιας ανεξάρτητης όµως παράλληλης δυσλειτουργίας του εγκεφάλου. Η αποσαφήνιση της σχέσης µεταξύ οφθαλµοκίνησης, δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής ίσως οδηγήσει σε νέες και αποτελεσµατικότερες µεθόδους αντιµετώπισής τους.
Πρόγνωση της δυσλεξίας & της διάσπασης προσοχής Η δυσλεξία και η
διάσπαση προσοχής συνήθως είναι κληρονοµικές, άρα υπάρχουν από τη
γέννα. Γι’ αυτό είναι δυνατόν να γίνει πρόγνωση της δυσλεξίας και της διάσπασης προσοχής στην προσχολική ηλικία µε βιολογικά τεστ που δεν βασί-
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ζονται στην ανάγνωση ή στην γραφή, όπως είναι το τεστ της οφθαλµοκίνησης (γνωστό ως Pavlidis Test). Οι έρευνες του Dr Jost στην Τσεχία κατέδειξαν ότι το τεστ µας της οφθαλµοκίνησης ήταν το ακριβέστερο αφού προγιγνώσκει µε υψηλή ακρίβεια (91.5%) σε ηλικία 6 ετών ποια παιδιά θα αναπτύξουν µαθησιακά προβλήµατα σε ηλικία 8 ετών. Ακόµη υψηλότερη είναι η
ακρίβεια του τεστ µας (93,1%) στην προσχολική ηλικία (4-6 ετών) για την
διάγνωση της διάσπασης προσοχής (Παυλίδης & Σαµαράς, 2005).
Η διαγνωστική και θεραπευτική αξία της οφθαλµοκίνησης είναι αποδεδειγµένη, γι’ αυτό και χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ιδίως στην ιατρική αλλά και στην ψυχολογία και στην εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά: ∆υσλεξία, Μαθησιακές ∆υσκολίες, Ελαφρά Νοητική Υστέρηση,
Ψυχο-κοινωνικό Προφίλ
Γεώργιος Θ. Παυλίδης και Π.Μ. Σαµαράς,
Το Βιολογικό Τεστ Παυλίδη (Οφθαλµοκίνησης) µε ακρίβεια διαγιγνώσκει από
την προσχολική ηλικία. Παιδιά µε ∆ιάσπαση Προσοχής (∆ΕΠΥ).
To Σύνδροµο Ελλειµµατικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΣΕΠΥ) έχει
νευρολογική αιτιολογία και είναι κληρονοµικό. Παρουσιάζεται στο 3% µε 7%
του σχολικού πληθυσµού και διεθνώς η διάγνωσή του είναι απολύτως υποκειµενική, κυρίως µε ερωτηµατολόγια που συµπληρώνουν γονείς ή εκπαιδευτικοί. Η ακριβής διάγνωση του ΣΕΠΥ είναι δύσκολη ιδιαιτέρως σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας, επειδή υπάρχουν στην προσχολική ηλικία πολλά υπερδραστήρια φυσιολογικά παιδιά. Η οφθαλµοκίνηση αντικατοπτρίζει ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες, έτσι είναι αναµενόµενο να παρουσιάζονται
προβλήµατα οφθαλµοκίνησης σε όλες σχεδόν τα νευρολογικά προβλήµατα,
συµπεριλαµβανοµένης της δυσλεξίας και του ΣΕΠΥ. Οι έρευνες αναφέρουν
προβλήµατα οφθαλµοκίνησης σε παιδιά µε προβλήµατα προσοχής και βρίσκονται σε συµφωνία µε την µορφο-νευρολογία που χαρακτηρίζει το ΣΕΠΥ.
Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν οι οφθαλµοκινήσεις (Pavlidis
Test) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη βιολογική διάγνωση του ΣΕΠΥ
από την προσχολική ηλικία.
Μέθοδος. Τριανταδύο (32) παιδιά µε και χωρίς διάσπαση προσοχής, προσχολικής ηλικίας (4 - 6 ετών) µε M.Ο. 63.3 Μ. SD=6, συµµετείχαν στην έρευνα. Η συµπτωµατολογία ΣΕΠΥ αξιολογήθηκε µε το ‘Ερωτηµατολόγιο Παυλίδη’ και µε το DSM-IV-R, τα οποία συµπλήρωσαν οι γονείς τους. Οι οφθαλµοκινήσεις καταγράφηκαν και αναλύθηκαν αυτόµατα µε το σύστηµα OKG
που ανέπτυξε ο πρώτος συγγραφέας. Εφαρµόστηκαν τέσσερις οφθαλµοκινητικές δοκιµασίες (µη καθοδηγούµενων σακαδικών, εστιασµού, καθοδηγούµενων σακαδικών & παρακολουθητικών κινήσεων) διάρκειας 30sec.η
κάθε µία.
Αποτελέσµατα. Η ανάλυση µε ANOVA παρουσίασε στατιστικώς σηµα-
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ντικές διαφορές µεταξύ παιδιών µε ΣΕΠΥ και χωρίς, από τις οποίες οι περισσότερες ανήκαν στην δοκιµασία των παρακολουθητικών και σακαδικών
κινήσεων. Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Principal Componenst
Analysis (PCA). Η Discriminant analysis µε ακρίβεια 93.1% (p<.000) ξεχώρισαν τις 2 οµάδες, ενώ η Regression ανάλυση έδειξε ότι το µοντέλο των οφθαλµοκινήσεων εξηγεί 89.9% της συνολικής µεταβλητότητας της βαθµολόγησης του ερωτηµατολογίου µας (p<.000). Τα δεδοµένα δείχνουν ότι το test
Pavlidis όχι µόνο µπορεί να διαχωρίσει µε ακρίβεια παιδιά µε ΣΕΠΥ και χωρίς, αλλά και προβλέπει την οξύτητα του προβλήµατος καθώς όσο πιο ακανόνιστες παρουσιάζονται οι οφθαλµοκινήσεις, τόσο µεγαλύτερη η κλίµακα
του ερωτηµατολογίου. Η καµπύλη ROC επίσης έδειξε ότι το test Pavlidis αποτελεί άριστο παράγοντα διαχωρισµού των δύο οµάδων (area= 0,976).
Συµπεράσµατα. Το βιολογικό Τest Pavlidis είναι το µοναδικό παγκοσµίως που µε υψηλή ακρίβεια διαγιγνώσκει βιολογικά τη διάσπαση προσοχής
ακόµη και από την προσχολική ηλικία, γι’ αυτό και υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον εφαρµογής του για την διάγνωση του ΣΕΠΥ από την προσχολική ηλικία,
παγκοσµίως. Είναι προφανείς οι θετικές επιπτώσεις τόσο για την αιτιολογία
όσο και για τη διάγνωση, αντιµετώπιση και για την ψυχολογική υποστήριξη
των παιδιών µας.
Λέξεις κλειδιά: ∆υσλεξία, ∆ιάσπαση Προσοχής, Τεστ Παυλίδη, Οφθαλµοκίνηση, Βιολογική Πρόγνωση & ∆ιάγνωση
Β. Κατανά Ειδική Παιδαγωγός και Γεώργιος Θ. Παυλίδης,
Μέθοδος αντιµετώπισης πολυµέσων Παυλίδη: Βελτιώνει σηµαντικά την ορθογραφία των ∆υσλεξικών
Η Μέθοδος Πολυµέσων Παυλίδη είναι το αποτέλεσµα πολύχρονων ερευνών
στην Αγγλία, ΗΠΑ και Ελλάδα και βασίζεται στην χρησιµοποίηση της γνώσης του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου και στις σύγχρονες ψυχοεκπαιδευτικές αρχές της µάθησης, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρουν οι Η/Υ,αλλά και στην προηγµένη τεχνολογία των ηλεκτρονικών
και των πολυµέσων (multimedia), επιτυγχάνοντας σηµαντικά πιο γρήγορη
και αποτελεσµατικότερη µάθηση. Η τελική µορφή της αναπτύχθηκε µε το
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα HORIZON από τον καθηγητή Παυλίδη µε τη συνεργασία 6 Ευρωπαϊκών χωρών (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα
και Σουηδία). Το µέγιστο πλεονέκτηµα της Μεθόδου είναι η εξατοµίκευση, η
οποία επιτρέπει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του κάθε παιδιού σύµφωνα µε τις προσωπικές του δυνατότητες, ανάγκες & ρυθµούς. Είναι γνωστό ότι η ορθογραφία αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα των δυσλεξικών.
Αξιολογήθηκε η αποτελεσµατικότητα της Μεθόδου στην ποσοτική και
ποιοτική βελτίωση δυσλεξικών µαθητών στα λάθη της ορθογραφίας. Τα λά-
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θη τους ταξινοµήθηκαν σε 3 κατηγορίες (γραµµατικά, οπτικά και ακουστικά
λάθη) και 30 υποκατηγορίες Ιδιαίτερα χαρακτηριστική για τους Έλληνες δυσλεξικούς είναι η κατηγορία της παράλειψης τόνων, η οποία δεν υπάρχει στις
Αγγλοσαξονικές γλώσσες.
Συµµετέχοντες: Συµµετείχαν 20 παιδιά (4 κορίτσια και 16 αγόρια, Μ.Ο.=9,5
ετών). Όλα τα παιδιά είχαν διαγνωσθεί ως δυσλεξικοί, στο Κέντρο ∆υσλεξίας
και Ευφυΐας, στη Θεσ/νίκη.
Μεθοδολογία: 1η Αξιολόγηση: Πριν ξεκινήσει το πρόγραµµα αντιµετώπισης,
τα παιδιά αξιολογήθηκαν στην ορθογραφία σε κείµενο καθ’ υπαγόρευση (αντίστοιχο της ηλικίας τους), καθώς και στην αυτοσχέδια ορθογραφία. Τα λάθη τους αναλύθηκαν σύµφωνα µε το προαναφερθέν σύστηµα κατηγοριοποίησης.
2η Αξιολόγηση: Αµέσως µετά την ολοκλήρωση µέρους του προγράµµατος αντιµετώπισης, η ορθογραφική επίδοση των παιδιών επαναξιολογήθηκε όπως και προηγουµένως.
Αντιµετώπιση: Μεταξύ των δύο αξιολογήσεων, τα παιδιά συµµετείχαν στο
πρόγραµµα αντιµετώπισης µε τη Μέθοδο µας. Η ακριβής και λεπτοµερής
διάγνωση που επιτυγχάνεται και µε το Τεστ Οφθαλµοκίνησης καθοδήγησε µε
ακρίβεια την εξατοµικευµένη αντιµετώπιση σύµφωνα µε τις προσωπικές αδυναµίες και ικανότητες του κάθε παιδιού. Η κάθε επίσκεψη διαρκούσε 30 λεπτά, για 1-2 φορές την εβδοµάδα, επί 5-6 µήνες. Η µέθοδος έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται στο µεταβαλλόµενο εκπαιδευτικό προφίλ του κάθε
µαθητή και κατά τον αρχικό σχεδιασµό αλλά και ενδιαµέσως, σύµφωνα µε
την πρόοδο και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.
Αποτελέσµατα: Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε σηµαντική βελτίωση στην επίδοση των παιδιών στην ορθογραφία, καλύπτοντας τις εξής κατηγορίες των
ορθογραφικών λαθών:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΑΘΩΝ
Κατηγορίες λαθών
ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΘΩΝ
Τονισµός

ΠΡΙΝ
147
76

ΜΕΤΑ
28
8

p<
0,000
0,000

Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Στο πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα της αντιµετώπισης των µόλις 5-6 µηνών, βελτιώθηκε σηµαντικά η ορθογραφία των παιδιών. ∆ηλαδή, η πρόοδος των δυσλεξικών παιδιών ήταν 10 φορές ταχύτερη από την κανονική – σχολική τους
πρόοδο. Μάλιστα στον τονισµό βελτιώθηκαν κατά 21 φορές. Η τόσο σηµαντική βελτίωσή τους επιβεβαιώθηκε και από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα την καθιστούν την πλέον αποτελεσµατική µέθοδο
που αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία. Τα θετικά ποσοτικοποιηµένα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τόσο τις θετικές προβλέψεις των έµπειρων εκπαιδευτικών (Lynch και Pavlidis, 1997, 2000), όσο και τα από ετών γνωστά
θετικά κλινικά αποτελέσµατα της Μεθόδου µας για την Αντιµετώπισης των
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µαθησιακών δυσκολιών και της ∆υσλεξίας.
Λέξεις κλειδιά: ∆υσλεξία, Μαθησιακές ∆υσκολίες, Αντιµετώπιση, Ορθογραφία, Μέθοδος Παυλίδη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ)
11.30-13.30: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
2. ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Αναστασία Αλευριάδου, Αγγελική Τσαπακίδου, Ελένη Γρίβα, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
Αναστασία Αλευριάδου, Μαρία Μάστορα, Ελένη Γρίβα, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
Συγκριτική διερεύνηση προβληµάτων λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
µε και χωρίς προβλήµατα συµπεριφοράς
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η συγκριτική διερεύνηση των δυσκολιών προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας µε και χωρίς προβλήµατα συµπεριφοράς. Για το λόγο αυτό αξιολογήθηκε εκτός από το γλωσσικό τοµέα και ο ψυχοκοινωνικός τοµέας των παιδιών αυτών. Στην έρευνα
συµµετείχαν 57 παιδιά προσχολικής ηλικίας (31 αγόρια και 16 κορίτσια) που
φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία της Κοζάνης. Για τη διερεύνηση των προβληµάτων λόγου των νηπίων χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες σταθµισµένες δοκιµασίες α) «Εργαλείο Ανίχνευσης ∆ιαταραχών Λόγου και Οµιλίας σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας ή Τεστ Λόγου και Οµιλίας» (Οικονόµου και συν., 2007),
β) «Εργαλείο Ανίχνευσης και ∆ιερεύνησης της ∆ιαδικασίας της Μάθησης και
της Κατηγοριοποίησης στο νηπιαγωγείο και στο δηµοτικό ή Τεστ Μάθησης
και Κατηγοριοποίησης» (Οικονόµου και συν., 2007), καθώς και γ) δοκιµασίες
Φωνολογικής Ενηµερότητας. Επιπρόσθετα, χρησιµοποιήθηκε το «Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρµογής» (Χατζηχρήστου και συν., 2007), για να ανιχνεύσει ελλείµµατα στον κοινωνικό, συναισθηµατικό τοµέα, καθώς και στη
σχολική προσαρµογή. Τα νήπια χωρίστηκαν, ανάλογα µε τις επιδόσεις τους
στις δοκιµασίες, στις εξής οµάδες: 1η) «νήπια µε Προβλήµατα Λόγου», 2η)
«νήπια χωρίς Προβλήµατα Λόγου», 3η) «νήπια µε Προβλήµατα Συµπεριφοράς», και 4η) «νήπια µε Προβλήµατα Λόγου και Προβλήµατα Συµπεριφοράς». Από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας προέκυψαν τα εξής: α)
τα νήπια της 1ης οµάδας είχαν χαµηλότερη επίδοση στις δοκιµασίες φωνολο-
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γικής ενηµερότητας καθώς και στο Τεστ Λόγου και Οµιλίας (παρουσίασαν
φτωχότερη αφήγηση και περισσότερα µορφολογικά λάθη) σε σχέση µε τα
νήπια της 3ης οµάδας. Από την άλλη, η επίδοση της 4ης οµάδας φαίνεται να
ήταν και η χαµηλότερη µεταξύ όλων των άλλων οµάδων, β) παρατηρείται
σηµαντική διαφορά µεταξύ των επιδόσεων της 1ης και 2ης οµάδας σε σχέση
µε τις αντίστοιχες της 3ης και 4ης στο Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρµογής,
κατατάσσοντας τις τελευταίες οµάδες στην «υψηλού κινδύνου» διαγνωστική
κατηγορία. Τα ευρήµατα σχολιάζονται σε σχέση µε την πρόληψη των µαθησιακών προβληµάτων και τη σηµασία της πρώιµης παρέµβασης στη νηπιακή ηλικία.
Λέξεις κλειδιά: ∆ιαταραχές λόγου και οµιλίας, Προβλήµατα συµπεριφοράς,
Προσχολική ηλικία
Βασιλική Αλεξίου, Νηπιαγωγός,
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρώιµης παρέµβασης για παιδί νηπιαγωγείου σε
υπόθεση επικινδυνότητας για προβλήµατα µάθησης
Σχεδιάσαµε ένα πρόγραµµα παρέµβασης που να ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενός νηπίου που κρίναµε ότι βρίσκεται σε επικινδυνότητα να αναπτύξει
µαθησιακές δυσκολίες. Με βασικό εργαλείο το ερωτηµατολόγιο ψυχογλωσσικών ικανοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και µε θεωρητικά δεδοµένα και άντληση πληροφοριών µπήκαµε σε µια εµπειρική διαδικασία που
αποδείχτηκε πολύ αποδοτική και χρήσιµη για τη δουλειά κάθε νηπιαγωγού.
Ενώ στην προσχολική ηλικία δεν εντοπίζονται προβλήµατα µάθησης (πέρα
από τις διαπιστωµένες αναπτυξιακές διαταραχές) ωστόσο µπορεί να υπάρχουν παιδιά που βρίσκονται σε επικινδυνότητα εξαιτίας ποικίλων παραγόντων. Τα προβλήµατα αυτά µπορεί αργότερα να εξελιχθούν σε προβλήµατα
σχολικής µάθησης αλλά από την είσοδο ακόµα των µικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο είναι δυνατόν να εντοπιστούν διαταραχές επικινδυνότητας.
Οι παράγοντες επικινδυνότητας µπορεί να συνδέονται είτε µε προβλήµατα στην ανάπτυξη του παιδιού είτε µε κοινωνικά, συναισθηµατικά, πολιτισµικά προβλήµατα είτε µε συνδυασµό προβληµάτων. Τα παιδιά αυτά µε την
είσοδό τους στην προσχολική εκπαίδευση µπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες ή επιβράδυνση στην επίτευξη των στόχων του κοινού αναλυτικού προγράµµατος. Με αυτή την ευκαιρία για αναγνώριση πρώιµων ενδείξεων στο
νηπιαγωγείο και συγκεκριµένα µε την ενασχόληση µε την περίπτωση ενός
παιδιού που υποθέτουµε ότι βρίσκεται σε επικινδυνότητα, είχαµε την ευκαιρία να σχεδιάσουµε και να οργανώσουµε ένα πρόγραµµα παρέµβασης το
οποίο µπορεί να βοηθήσει το παιδί στη µείωση µελλοντικών προβληµάτων
στη σχολική του µάθηση. Στόχος λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι αφενός ο εντοπισµός ενδείξεων επικινδυνότητας µαθησιακών δυσκολιών ενός
παιδιού προσχολικής ηλικίας και αφετέρου ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων,
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στα πλαίσια ενός θέµατος, µε τις οποίες επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη
των παιδιών αλλά και η προσαρµογή των διδακτικών στόχων και µέσων διδασκαλίας στις ιδιαίτερες µαθησιακές ανάγκες του συγκεκριµένου παιδιού.
Προς αυτό το σκοπό οργανώθηκε και ένα corpus εκπαιδευτικού υλικού, το
οποίο συµβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση και διευθέτηση των δραστηριοτήτων. Το πρόγραµµα αυτό µπορεί να εφαρµοστεί είτε ατοµικά είτε οµαδικά στο πλαίσιο του τυπικού νηπιαγωγείου.
Λέξεις κλειδιά: πρώιµη παρέµβαση, µαθησιακές δυσκολίες, προσχολική ηλικία, πρόγραµµα παρέµβασης
Μητσιώρη Μαρία, Εκπαιδευτικός
Πρόγραµµα πρώιµης παρέµβασης για παιδί νηπιαγωγείου που βρίσκεται σε
επικινδυνότητα εµφάνισης µαθησιακών δυσκολιών
Η προσχολική ηλικία είναι µια περίοδος ιδιαίτερα κρίσιµη ειδικά για τα παιδιά
που εµφανίζουν διαταραχές στην ανάπτυξη τους. Η αναγνώριση πρώιµων
ενδείξεων στην προσχολική ηλικία και ο εντοπισµός παιδιών που βρίσκονται
σε επικινδυνότητα εµφάνισης µαθησιακών δυσκολιών, δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης παρέµβασης.
Βάσει αυτών διαµορφώθηκε και εφαρµόστηκε το παρόν πρόγραµµα
παρέµβασης σε παιδί µε πρώιµες ενδείξεις εµφάνισης µαθησιακών δυσκολιών. Για τη δηµιουργία του προγράµµατος αξιολογήθηκαν οι γνωστικές και
γλωσσικές δεξιότητες µέσω των Ιλλινόις Τεστ Ψυχογλωσσικών Ικανοτήτων
καθώς επίσης και οι ψυχοκινητικές και κοινωνικές ικανότητες του νηπίου µέσω της άµεσης παρατήρησης και της διαφορικής αξιολόγησης.
Βασικός σκοπός ήταν η βελτίωση της εκφραστικής ικανότητας του παιδιού, ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου, η σταδιακή ένταξη του στην οµάδα, η
βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και των γνωστικών του ικανοτήτων. Λαµβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις αναπτυξιακής καθυστέρησης που εµφανίζει το
παιδί, σε σχέση µε την ηλικία του, µια κατάλληλη εκπαιδευτική µέθοδο για
την εκπαίδευσή του είναι η µέθοδος project.
Οι στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη παρέµβαση
για την αντιµετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών του παιδιού είναι οι εξής: η
εκπαίδευση µε «ανάλυση έργων», η χρήση µεσολαβητών, η παροχή συστηµατικών συνεπειών στη µαθησιακή συµπεριφορά του παιδιού µε τη µορφή
ενισχύσεων, ανατροφοδότησης και διόρθωσης λαθών, η παροχή επιλογών,
η τεχνική του Story Grammar. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων έγινε µε
βάση τις αρχές της ψυχοκινητικής ανάπτυξης και τους τοµείς του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου. Οι δραστηριότητες ήταν άλλοτε εξατοµικευµένες, άλλοτε σε ζευγάρια και άλλοτε οµαδικές.
Το πρόγραµµα είχε διάρκεια τρεις µήνες, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 19 παρεµβάσεις, 3 µε 4 εβδοµαδιαίως. Από την
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τελική αξιολόγηση διαπιστώθηκε η επίτευξη των περισσότερων στόχων που
είχαν τεθεί εξαρχής. Μέσω της παρέµβασης τέθηκαν οι βάσεις για την περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη των αναδυόµενων ικανοτήτων του παιδιού ώστε
να πετύχει την όσο το δυνατόν καλύτερη µαθησιακή ετοιµότητα και τη σταδιακή προσαρµογή στο πλαίσιο της οµάδας του σχολείου.
Λέξεις-κλειδιά: προσχολική ηλικία, ενδείξεις µαθησιακών δυσκολιών, πρόγραµµα πρώιµης παρέµβασης, σκοπός παρέµβασης, µέθοδος project, στρατηγικές µάθησης, οργάνωση δραστηριοτήτων, αναλυτικό πρόγραµµα.
Βασιλική Κουτσοµπίνα, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Έγκαιρη ανίχνευση µε στόχο το σχεδιασµό και την υλοποίηση ψυχοπαιδαγωγικών παρεµβάσεων για τη βελτίωση των αντιληπτικο-κινητικών επιδόσεων παιδιών µε νοητική καθυστέρηση.
Τα παιδιά µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν αισθητηριακές και
αντιληπτικο-κινητικές δυσκολίες οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά την ικανότητα εκτέλεσης έργων αυτοφροντίδας και ακαδηµαϊκών καθηκόντων. Πιο συγκεκριµένα, οι δυσκολίες τους σε έργα λεπτής κινητικότητας εµποδίζουν τη
συµµετοχή τους σε σχολικές δραστηριότητες, την ακαδηµαϊκή τους επίδοση,
την ανεξαρτησία στην καθηµερινή ζωή και την κοινωνική αποδοχή απ’ τους
συνοµηλίκους τους. Ο έλεγχος της λεπτής κινητικής απόδοσης και η πρώιµη
ανίχνευση των αντιληπτικο-κινητικών ελλειµµάτων στα παιδιά µε νοητική καθυστέρηση µέσα από επαρκείς µεθόδους και ακριβή έγκυρα και αξιόπιστα ανιχνευτικά εργαλεία, αποτελεί άµεση προτεραιότητα. Στόχος της έρευνάς µας
ήταν η εκτίµηση των λεπτών αντιληπτικό-κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών
µε ήπια νοητική καθυστέρηση Χ.Η. 7-9 ετών και η σύγκριση των επιδόσεών
τους µε δύο οµάδες τυπικώς αναπτυσσόµενων παιδιών, ίσης Χρονολογικής
και Νοητικής Ηλικίας αντίστοιχα. Για την αξιολόγηση των συγκεκριµένων δεξιοτήτων διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στη χώρα µας κάποιο όργανο κατάλληλο, ολοκληρωµένο και σταθµισµένο. Έτσι κρίθηκε αναγκαίο να κατασκευάσουµε το δικό µας ερευνητικό εργαλείο. Ως ένα αντικειµενικό κριτήριο,
δοµήσαµε µια ειδική συστοιχία λεπτών αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων µε
στόχο τον εντοπισµό των δυσκολιών του παιδιού στην περιοχή αυτή. Με
βάση τα αποτελέσµατα ελέγχου αξιοπιστίας και εγκυρότητας, η συστοιχία
έργων αποδείχτηκε ένα µοναδικό, εύχρηστο, αντικειµενικό, έγκυρο, αξιόπιστο και περιεκτικό εργαλείο εκτίµησης των λεπτών αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων. Καλύπτοντας το µεγαλύτερο δυνατό πεδίο δεξιοτήτων, δίνει τη δυνατότητα λεπτοµερέστατης αξιολόγησης του επιπέδου αντιληπτικό-κινητικής
ανάπτυξης του παιδιού, ακριβούς ανίχνευσης πιθανών ελλειµµάτων και
βοηθά στον καλύτερο σχεδιασµό και την υλοποίηση εξατοµικευµένων προγραµµάτων ψυχοπαιδαγωγικής παρέµβασης. Η εκτενής, αναλυτική και περιεκτική εκτίµηση µας παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και παίζει καθοριστικό
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ρόλο στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την αποτελεσµατικότητα παρεµβατικών προγραµµάτων βελτίωσης της αισθησιοκινητικής λειτουργικότητας, τα
οποία θα διευκολύνουν τη σχολική ενσωµάτωση και θα προάγουν την επιτυχία στη σχολική και κοινωνική ζωή.
Λέξεις-κλειδιά: νοητική καθυστέρηση, συστοιχία λεπτών αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ψυχοπαιδαγωγικά προγράµµατα παρέµβασης
Παύλος Κωνσταντινίδης, Αγγελική Τσαπακίδου, Αναστασία Αλευριάδου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
Παρεµβατικό πρόγραµµα κινητικών δεξιοτήτων παιδιών µε αναπτυξιακή καθυστέρηση για την κοινωνική τους ένταξη στο νηπιαγωγείο.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα παρεµβατικό πρόγραµµα κινητικών δεξιοτήτων παιδιών µε αναπτυξιακή καθυστέρηση για την ένταξή τους
στο νηπιαγωγείο. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στοχεύει στην βελτίωση και
ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και συµπεριφοράς τους που αποτελούν
απαραίτητα στοιχεία για την διεκπεραίωση των καθηµερινών αναγκών και
δραστηριοτήτων τους µέσα στα πλαίσια της οµάδας του νηπιαγωγείου. Το
πρόγραµµα εφαρµόστηκε σε τµήµα ένταξης νηπιαγωγείου της Καλαµαριάς
(Θεσσαλονίκης) πάνω σε παιδί µε το συγκεκριµένο πρόβληµα επί τρείς εβδοµάδες. Παρατηρήσαµε ποιοτικά την αρχική κινητική συµπεριφορά του και
εφαρµόσαµε ένα κινητικό τεστ «karlsruher Motorik-Screening 4-6» (Bos et al,
2004) στο οποίο περιλαµβάνονται τέσσερις δοκιµασίες: ισορροπία σε ένα
πόδι, πλάγιες αναπηδήσεις, άλµα χωρίς φόρα και δίπλωση από όρθια θέση,
για να καταγράψουµε το επίπεδο των κινητικών δεξιοτήτων και συµπεριφορών που υπήρχαν µέχρι εκείνη την δεδοµένη στιγµή, καθώς και να διακρίνουµε τις διάφορες δυσκολίες που αντιµετώπιζε. Με βάση αυτών που παρατηρήσαµε και καταγράψαµε µέσω του τεστ προσαρµόσαµε και εφαρµόσαµε
το παραπάνω παρεµβατικό πρόγραµµα, κατά την διάρκεια του οποίου καταγράφαµε τις καθηµερινές του βελτιώσεις. Στο τέλος του προγράµµατος εφαρµόστηκε ξανά το αρχικό κινητικό τεστ για να γίνει αντιληπτό κατά πόσο
βελτιώθηκε και ανάπτυξε τις κινητικές δεξιότητες και συµπεριφορές του κατά
την διάρκειά της παρέµβασης. Τα αποτελέσµατα του τεστ έδειξαν στατιστικά
αρκετά σηµαντική διαφορά τόσο στην συµπεριφορά του απέναντι στα υπόλοιπα παιδιά όσο και στις κινητικές του δεξιότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν
σε ικανοποιητικό βαθµό. Το παρεµβατικό πρόγραµµα βοήθησε το παιδί να
ενταχθεί στην κοινωνική οµάδα του νηπιαγωγείου όπως και να το αποδεχθούν και να συναναστρέφονται σε µεγαλύτερο βαθµό µαζί του από ότι πριν
την παρέµβαση που πραγµατοποιήθηκε.
Η δοµή και το περιεχόµενο του προγράµµατος αποτελεί ένα βοηθητικό
εργαλείο και δίνει την δυνατότητα χρήσης του σε νηπιαγωγούς που δεν διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις εκπαίδευσης σε παιδιά µε αναπτυξιακή καθυστέ-
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ρηση.
Λέξεις-κλειδιά: Παρέµβαση, πρόγραµµα, KMS (4-6), ένταξη, αναπτυξιακή καθυστέρηση, κινητικές δεξιότητες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 4 (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 14)
11.30-13.30: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
Προεδρία: Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ∆ηµήτρης Πούλος,
Παναγιώτα Βογιατζόγλου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Παύλος Ι. Εφραιµίδης, 5o ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Σχολείο Μενεµένης,
Πρόταση για την αξιοποίηση δεδοµένων και τεχνικών του εκπαιδευτικού
δράµατος κατά τη διδασκαλία εννοιών των θρησκευτικών του δηµοτικού σχολείου σε µαθητές µε ελαφρά ή µέτρια νοητική υστέρηση
Το εκπαιδευτικό θέατρο ή το εκπαιδευτικό δράµα (Drama in Education) είναι
ένας ενεργητικός και αποτελεσµατικός τρόπος διδασκαλίας και µάθησης.
Θεωρείται η φυσική προέκταση του συµβολικού παιχνιδιού των παιδιών. Απευθύνεται σε κάθε παιδί που έχει ιδιαίτερες ικανότητες και το δικό του τρόπο µάθησης.
Στόχος της εισήγησης είναι να αναδείξουµε πώς η αξιοποίηση των τεχνικών του εκπαιδευτικού δράµατος κατά τη διδασκαλία εννοιών του µαθήµατος των Θρησκευτικών (µ.τ.Θ) του ∆ηµοτικού σχολείου σε µαθητές µε ελαφρά ή µέτρια νοητική υστέρηση (µ.µ.ε./µ.ν.υ.) έχει θετική επίδραση στους
µαθητές αυτούς και προσδίδουµε νέα προοπτική στην αποστολή του εκπαιδευτικού.
Μετά από βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος προτείνουµε δυο παραδείγµατα εφαρµογής των δεδοµένων και των τεχνικών του εκπαιδευτικού
δράµατος κατά τη διδασκαλία εννοιών του µ.τ.Θ. Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού σε
µ.µ.ε./µ.ν.υ.
Οι µ.µ.ε./µ.ν.υ. µέσα από το εκπαιδευτικό δράµα χρησιµοποιούν όλες
τους τις αισθήσεις, το σώµα, την οµιλία, τα αντικείµενα. Κανένα παιδί δε νιώθει αποκλεισµένο. Η προσαρµογή των τεχνικών του εκπαιδευτικού δράµατος
σε µ.µ.ε./µ.ν.υ. µπορούν να φέρουν στιγµιαία ευχαρίστηση αλλά και οφέλη
µε διάρκεια. Λαµβάνοντας υπόψη ο δάσκαλος τη δυσκολία των µ.µ.ε./µ.ν.υ.
να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους και να επεξεργαστούν αφηρηµένες ιδέες, µπορεί να καθοδηγήσει το δραµατικό παίξιµο και να προκαλέσει την α-
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ντίδρασή τους. Οι µ.µ.ε./µ.ν.υ. αναλαµβάνουν ρόλους, ενσαρκώνουν ήρωες,
γνωρίζουν τα κίνητρα της δράσης, ψυχαγωγούνται και µαθαίνουν, αποδέχονται τους κανόνες της οµάδας, αλληλεπιδρούν, εκφράζουν την άποψή τους.
Τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους, καλλιεργείται η γλώσσα τους (άρθρωση
και λεξιλόγιο), βελτιώνεται ο αυτοέλεγχος, εδραιώνονται οι διαπροσωπικές
σχέσεις. Ο δάσκαλος λειτουργεί ως δραµατουργός, αναλύει κριτικά το κείµενο, εντοπίζει τις δραµατικές καταστάσεις, επισηµαίνει το ιδεολογικό του περιεχόµενο, την παιδαγωγική σκοπιµότητα και τα µηνύµατά του. Έπειτα κατασταλάζει στη σκηνική απόδοση και εντοπίζει τις αντιστοιχίες των µηνυµάτων του έργου και της δικής του εποχής.
Λέξεις-κλειδιά: µαθητές µε ελαφρά ή µέτρια νοητική υστέρηση, εκπαιδευτικό
δράµα, διδασκαλία εννοιών του µαθήµατος των Θρησκευτικών του ∆ηµοτικού
σχολείου.

Παναγιώτα Κλώνη, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας – Τ.Ε.Ι. Πάτρας,
Εκπαιδευτικά βιωµατικά παιχνίδια προσοµοίωσης για παιδιά µε νοητική υστέρηση.
Το παιχνίδι αποτελεί αδιαµφισβήτητα την πιο αγαπηµένη δραστηριότητα
των παιδιών και έχει τεράστια σηµασία για την ανάπτυξη τους.
∆ιέπεται από δικούς του κανόνες, ενώ ταυτόχρονα µιµείται πολλά από
τα κοινωνικά στερεότυπα, δίδοντας, έτσι, τρόπο και χώρο στην ανάπτυξη της
ιδιοποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων του περιβάλλοντός του.
Tο παιχνίδι προάγει την παιδική δηµιουργικότητα και την κοινωνικοποίηση και µπορεί να χρησιµοποιηθεί εποικοδοµητικά για την ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των παιδιών µε αναπηρία.
Στην εισήγηση αυτή στόχος είναι η διερεύνηση της περίπτωσης του
βιωµατικού παιχνιδιού προσοµοίωσης και θα αποδειχθεί γιατί αποτελεί µία
πολύτιµη εκπαιδευτική µέθοδο µάθησης για τα παιδιά µε νοητική υστέρηση
και πως τα βοηθά στην αυτοπραγµάτωση, αφού :
•
Ενθαρρύνει τη σκέψη και τη δηµιουργικότητα.
•
Ωθεί να κατανοήσουν τις έννοιες, που αποτελούν αντικείµενο σκέψης.
•
Βοηθά στην προφορική αντίληψη εννοιών και δεξιοτήτων.
•
Βοηθά να ξεφεύγουν από την κοινωνική πίεση.
•
Είναι κίνητρο για την ευαισθητοποίηση και ενδυνάµωση των αισθήσεων.
•
Βοηθά στην αποτελεσµατικότητα του προσωπικού τους ελέγχου (υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, κ.ά.) και στη θέση ορίων.
•
Βοηθά στις κοινωνικές δεξιότητες και στην κοινωνική αλληλεπίδραση.
•
Έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
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•

Βοηθά τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει τι ζητά το παιδί
Το εν λόγω βιωµατικό παιχνίδι εξελίσσεται βάσει συγκεκριµένης µεθοδολογίας, προγράµµατος, σκοπού και αποτελέσµατος.
Θα διερευνηθεί η συνεισφορά της βιντεοσκόπησης και της αναπαραγωγής συγκεκριµένης θεµατολογίας και µε ποιο τρόπο µπορεί να συµβάλλει
στην εκτελεστική µάθηση και ανατροφοδότηση των παιδιών µε νοητική υστέρηση, µέσα και έξω από την τάξη.
Τέλος, θα εξετασθεί ο τρόπος που µπορούν τα δεδοµένα της µεθόδου
αυτής να αξιοποιηθούν στην πράξη από όλους τους εκπαιδευτικούς των Ειδικών Σχολείων, καθώς και από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, µέσω
κατευθυντήριων γραµµών.
Λέξεις-κλειδιά: Μαθητές µε νοητική υστέρηση, βιωµατικό παιχνίδι προσοµοίωσης, βιντεοσκόπηση – αναπαραγωγή, εκτελεστική µάθηση, Εκπαιδευτικοί
Ειδικών Σχολείων, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
Γιώργος Ποταµιάς, Ελένη Μούκα, Γωγώ Σταµατοπούλου, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Η εικόνα ως δυναµικό διδακτικό εργαλείο στην Εκπαίδευση των ΥΨΙΜ στο
µάθηµα της Ιστορίας.
Εισαγωγή: Τα ΥΨΙΜ (παιδιά µε υψηλές ικανότητες µάθησης) αποτελούν µέρος της ελληνικής σχολικής πραγµατικότητας µε ειδική διδακτική µέριµνα και
προσέγγιση. Ευθύνη του εκπαιδευτικού είναι να εφαρµόσει στα πλαίσια της
διαφοροποιηµένης συνεκπαίδευσης το µοντέλο της πολυεπίπεδης διαφοροποίησης λαµβάνοντας υπόψη την αναπτυγµένη µαθησιακή ετοιµότητα των
µαθητών αυτών, τα πολυποίκιλα ενδιαφέροντά τους και τα διαφορετικά
προφίλ µάθησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παρούσα διδακτική πρόταση χρήσης των εικόνων, αυξηµένης πολυπλοκότητας και αφαίρεσης ως διδακτικών εργαλείων στην εκπαίδευση των ΥΨΙΜ, ειδικότερα στο µάθηµα της
Ιστορίας.
Στόχος. Σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι να αναδειχθεί ότι η εικόνα:
•
α) αποτελεί πολλαπλό αισθητικό, µορφωτικό και διδακτικό εργαλείο
•
β) καλλιεργεί τον «κριτικό οπτικό εγγραµµατισµό».
•
γ) εντάσσεται στα πλαίσια της διαφοροποιηµένης εκπαίδευσης των
ΥΨΙΜ.
•
δ) λειτουργεί ως µέσο ενεργοποίησης κινήτρων, αναπτύσσει την κριτική
και δηµιουργική σκέψη και συµβάλλει στο µετασχηµατισµό της γνώσης.
•
ε) δύναται να διαφοροποιήσει σε οντολογικό και πραγµατολογικό επίπεδο τη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας.
Μεθοδολογία. Η διδασκαλία απευθύνεται σε µαθητές της ∆΄ τάξης. Για το
σκοπό αυτό επιλέχθηκαν εικόνες από το µάθηµα της Ιστορίας. Το παιδαγωγικό πλαίσιο της διδασκαλίας βασίστηκε στην πρόταση των Πολυγραµµατι-
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σµών, κατά την οποία, εκτός από γλωσσική ανάλυση, γίνονται πραγµατολογικές, κοινωνιολογικές και σηµειωτικές αναλύσεις που συνεισφέρουν στην
κατανόηση εικόνων, πινάκων, διαγραµµάτων, στοιχείων δηλαδή µιας πολυτροπικής εικόνας. Η διδακτική παρέµβαση εστιάστηκε στην κριτική ανάλυση
του οπτικού ιστορικού µηνύµατος και στην ερµηνεία του (δηλαδή πλήρης εννοιολογική, σηµειωτική, ιστορική, ανάλυση της εικόνας). Η παρέµβαση επικεντρώθηκε κυρίως στη δοµή του µηνύµατος, χωρίς να παραλείπει το
«Ποιος», «σε Ποιον» και το «Γιατί» του µηνύµατος.
Συµπεράσµατα. Μέσω της ∆ιδακτικής Παρέµβασης διαφοροποιηµένων δραστηριοτήτων οι µαθητές ΥΨΙΜ µαθαίνουν να αποκρυπτογραφούν ιστορικές
εικόνες-χάρτες, να κατανοούν το σκοπό τους, τον τρόπο οργάνωσης του οπτικού και γλωσσικού µηνύµατος µιας εικόνας µε σκοπό την υιοθέτηση και
ανάπτυξη κριτικής στάσης ώστε να «διαβάζουν πίσω από τις εικόνες».
∆ηµήτρης Πούλος, Παναγιώτα Βογιατζόγλου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
«12+1 Μικροί Θεοί»: ένα πολιτιστικό πρόγραµµα προσαρµοσµένο στην ειδική
αγωγή.
Ο κύριος σκοπός του πολιτιστικού προγράµµατος «12+1 ΜΙΚΡΟΙ ΘΕΟΙ» ήταν η γνωριµία µε την αρχαία ελληνική ιστορία και την αρχαία ελληνική µυθολογία, αλλά υπήρχαν και επιµέρους διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι.
Στο πρόγραµµα συµµετείχαν οι 13 µαθητές του 8ου Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος έδειξαν ότι µαθητές µε
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (όπως αυτισµός, νοητική – ψυχοκοινωνική υστέρηση, κινητικά προβλήµατα, υπερκινητικότητα) γνώρισαν την αρχαία ελληνική µυθολογία και συγκεκριµένα τους 12 Θεούς του Ολύµπου, τα σύµβολα και τα χαρακτηριστικά τους και στοιχεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Επίσης, οι µαθητές µέσω της διαθεµατικής προσέγγισης συνέδεσαν
τους 12 Θεούς του Ολύµπου µε τα µαθήµατα της ιστορίας, της γλώσσας, της
γεωγραφίας, της φυσικής και την τέχνη (λογοτεχνία, µουσική, θεατρική αγωγή – δραµατοποίηση, αισθητική αγωγή, µουσειακή αγωγή). Μέσα από το
πολιτιστικό πρόγραµµα ενισχύθηκε η κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη
των µαθητών, καθώς εργάστηκαν ατοµικά και οµαδικά, αναγνώρισαν τα συναισθήµατα, τις σκέψεις και τις ιδιαιτερότητές τους και των υπόλοιπων συµµαθητών τους, ενώ ταυτόχρονα διασκέδασαν. Τέλος, µε βάση τα αποτελέσµατα αυτού του πολιτιστικού προγράµµατος, διατυπώνονται προτάσεις για
περαιτέρω σχολικές παρεµβάσεις.
Πηνελόπη Φραντζή, Ευφροσύνη Καρβελά, Πανεπιστήµιο Πατρών,
Η επίδραση της µουσικοθεραπείας στα παιδιά µε προβλήµατα ακοής.
Από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων µέχρι σήµερα οι φιλόσοφοι, οι ιστορι-
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κοί και οι επιστήµονες είχαν επισηµάνει το ρόλο και την αποτελεσµατικότητα
της µουσικής στη θεραπεία πολλών νόσων που επηρεάζουν το σώµα και
τον ψυχικό κόσµο.
Τι είναι όµως µουσικοθεραπεία; Είναι η χρήση των ήχων και της µουσικής για σκοπούς θεραπευτικούς και παιδαγωγικούς. Έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν (Heller, 1987 & Cormier, 1982) έδειξαν ότι η µουσικοθεραπεία
έχει πολλά ευεργετικά αποτελέσµατα στον άνθρωπο και οι οµάδες των ασθενών που µπορούν να επωφεληθούν από τη µουσικοθεραπεία περιλαµβάνουν παιδιά, έφηβους, ενήλικες µε προβλήµατα ακοής.
Όσον αφορά στο ρόλο της µουσικής στην εκπαίδευση του παιδιού, είναι
πραγµατικά σηµαντικός ως προς την ολόπλευρη ανάπτυξή του και συµβάλλει ειδικότερα στην ανάπτυξη της ικανότητάς του να ελέγχει το περιβάλλον
του και να προσαρµόζεται σε αυτό.
Αποτελείται από περισσότερες συχνότητες από ό,τι η οµιλία, γι’ αυτό περικλείει αρκετές πληροφορίες που µπορούν να αποκωδικοποιηθούν και ως εκ
τούτου η µουσική αποτελεί είδος θεραπείας στη βαρηκοΐα.
Είδη δραστηριοτήτων:
1. Η µουσική αποσκοπεί στο να βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει σταδιακά
την απαιτούµενη ακουστική ευαισθησία, ώστε να διακρίνει διάφορους
ήχους, φυσικούς ή τεχνητούς, να καλλιεργήσει και να αναπτύξει την ακουστική ικανότητα και ευαισθησία του.
2. Μουσική κίνηση: Η µουσική συνδυάζεται µε την κίνηση και ένα παιδί µε
αυτό τον τρόπο εκφράζει καλύτερα τον εσωτερικό του κόσµο.
3. Η µουσικοθεραπεία βοηθάει το βαρήκοο παιδί ακόµα και να τραγουδήσει. Η ευχαρίστηση που αισθάνεται ένα παιδί όταν τραγουδάει και το
ενδιαφέρον του κυρίως για το οµαδικό τραγούδι είναι πιο σηµαντικά από τη φωνητική τελειότητα.
Ο ρόλος της µουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών αφορά και στη συναισθηµατική ανάπτυξή τους. Η κατανόηση, η ακρόαση, η δηµιουργία της
µουσικής και η εκτέλεσή της απαιτούν πνευµατική διεργασία. Ο ρόλος της επίσης αφορά στη σωµατική ανάπτυξη του παιδιού. Τέλος, συµβάλλει αποτελεσµατικά στην κοινωνική ανάπτυξή του.
Λέξεις-κλειδιά: Μουσικοθεραπεία, προβλήµατα ακοής-βαρηκοΐα, συναισθηµατική ανάπτυξη.
Γλυκερία Ρέππα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
«Καλλιεργώντας» τα συναισθήµατα σε µαθητές /τριες µε ειδικές ανάγκες µέσω του θεατρικού παιχνιδιού και της µουσικοκινητικής αγωγής.
Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι να διερευνήσει µέσα από τις δραστηριότητες του θεατρικού παιχνιδιού και της µουσικοκινητικής αγωγής την ανάπτυξη των συναισθηµάτων σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Τα συναισθήµατα
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είναι ένας βασικός τοµέας της ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόµου
και το θεατρικό παιχνίδι ένας µαγικός κόσµος που καλλιεργεί τα συναισθήµατα των παιδιών. Ειδικότερα για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες το θεατρικό
παιχνίδι, µέσω της λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας, της ειδικής κινητικής και µουσικής έκφρασης και της ποικιλίας των δράσεων δίνει τη δυνατότητα και διευκολύνει των εµπλουτισµό των συναισθηµάτων των παιδιών. ‘Έρευνες έχουν δείξει ότι η ευχαρίστηση και η δηµιουργικότητα αυξάνεται όταν
τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν µέσα από τις δραστηριότητες
της µουσικοκινητικής αγωγής και του θεατρικού παιχνιδιού.
Η Μεθοδολογία της εργασίας µας στηρίζεται στην ποιοτική έρευνα και
ερευνητικό εργαλείο είναι η µελέτη περίπτωσης και η άµεση παρατήρηση.
Τις περιπτώσεις της έρευνάς µας αποτελούν µαθητές/τριες δηµοτικού σχολείου της Αθήνας στο οποίο διεξήχθη το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα: Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας µέσα από το θεατρικό παιχνίδι και το χορό.
Τα πορίσµατα έδειξαν ότι οι µαθητές / τριες µέσα από τη συµµετοχή
τους στα θεατρικά δρώµενα, το χορό και τη µουσικοκινητική αγωγή ανέπτυξαν τα θετικά συναισθήµατά τους και τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους απωθώντας τα αρνητικά. Ειδικότερα στη µία περίπτωση εκδηλώθηκε έντονα
το συναίσθηµα της επιτυχίας µε τη δυνατότητα που είχε η µαθήτρια να καταφέρει να πει τις σωστές λέξεις από τη σκηνή. Στη δεύτερη περίπτωση «απελευθερώθηκε» η λεκτική επικοινωνιακή δεξιότητα της µαθήτριας που για έξι
µήνες δεν είχε ακουστεί η φωνή της στην τάξη και στην τρίτη, µειώθηκαν οι
εκδηλώσεις επιθετικότητας και µανίας µαθητή, που δεν µπορούσε να ελέγξει
τα συναισθήµατά του.
Λέξεις-κλειδιά: συναισθήµατα, µαθητές µε ειδικές ανάγκες, µουσικοκινητική
αγωγή, θεατρικό παιχνίδι.
Κασσιανή ∆ηµητριάδου, Ειρήνη Σταµούλη, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Χίου,
Συνδιδασκαλία µαθηµάτων µουσικής και θεατρικής αγωγής στο Εργαστήριο
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Χίου: µια µελέτη περίπτωσης
Η ανακοίνωση αφορά την εφαρµογή συνδιδασκαλίας µαθηµάτων µµουσικής
και θεατρικής αγωγής σε έξι τµήµατα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χίου κατά το σχολικό έτος 2010-11. Αξιοποιώντας τα θεωρητικά ερείσµατα της σχετικής βιβλιογραφίας και µε γνώµονα την εµπειρία που αποκοµίσαµε, θα επιχειρήσουµε να
παρουσιάσουµε την παρέµβασή µας µε αναφορά στο πλαίσιο, τις προϋποθέσεις και τους διδακτικούς χειρισµούς που µµπορούν να καταστήσουν ένα
τέτοιο εγχείρηµα λειτουργικό και ωφέλιµο στην ειδική αγωγή και στην συνεκπαίδευση παιδιών µε αναπηρίες στην προσχολική αγωγή και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Έµφαση δίνεται στη χρήση τεχνικών δραµατοθεραπείας
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και µµουσικοθεραπείας στην καθηµερινή σχολική πράξη, καθώς και στους
τρόπους αξιοποίησής τους από τους ειδικούς παιδαγωγούς, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Θα εξερευνήσουµε τα πλεονεκτήµατα της συνδιδασκαλίας ως µµοντέλου παροχής
ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και τη συµβολή του θεατρικού παιχνιδιού και της
µουσικοκινητικής αγωγής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και στην
κοινωνική και συναισθηµατική εξέλιξη των παιδιών.
Λέξεις-κλειδιά: ∆ραµατοθεραπεία, Θεατρικό παιχνίδι, Κινητικές δεξιότητες,
Μουσικοθεραπεία, Μουσικοκινητική, Συνδιδασκαλία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
11.00-13.30: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. ΘΕΣΜΙΚΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ιωάννα Κουνιάκη, Ευαγγελία Ρέππα, Εµµανουήλ Τσαγκάτος, Πανεπιστήµιο
Αιγαίου,
Καλές πρακτικές στην εκπαίδευση για την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού:
τα τµήµατα ένταξης
Τα Τµήµατα Ένταξης αποτελούν έναν υποστηριχτικό θεσµό της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που σκοπό έχει να υποστηρίξει µαθητές µε µαθησιακές
δυσκολίες. Ο θεσµός των τµηµάτων ένταξης (ΤΕ) αποτελεί την εξέλιξη του
θεσµού των ειδικών τάξεων του ν. 1143/1081 και 1566/1985, όπως ορίστηκε
µε το ν. 2817/2000 και “αποτελεί τη µοναδική διαθέσιµη υπηρεσία παροχής
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο. Αποτελεί µια ιδιόµορφη
σχολική µονάδα ειδικής αγωγής, µια µονοθέσια σχολική µονάδα που προσαρτάται σε µια σχολική µονάδα γενικής αγωγής” και καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ φάσµα αναγκών του µαθητικού πληθυσµού.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο τα τµήµατα ένταξης είναι αποτελεσµατικά και βοηθούν πραγµατικά τα παιδιά να ενταχθούν στη γενική εκπαίδευση. Επίσης, να αναδειχθούν τυχόν αδυναµίες
ή θετικά στοιχεία του τρόπου λειτουργίας τους, καθώς και να διερευνηθεί η
συσχέτιση των Τµηµάτων Ένταξης µε την άρση του Εκπαιδευτικού Αποκλεισµού.
Οι άξονες που εξετάζονται είναι η υλικοτεχνική υποδοµή, το κοινωνικοσυναισθηµατικό πλαίσιο, το θεσµικό και το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η προσέγγιση του θέµατος εµπειρικά, έγινε µε το ερευνητικό εργαλείο της “οµάδας εστίασης” (focus group), µε συµµετέχοντες δασκάλους Τµηµάτων Ένταξης και
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δασκάλους γενικής αγωγής. Από την έρευνα, εντοπίζονται κάποιες αδυναµίες του θεσµού, αλλά σε γενικές γραµµές οι απόψεις των συµµετεχόντων συγκλίνουν στο ότι τα τµήµατα ένταξης είναι αποτελεσµατικά, σύµφωνα µε το
σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας τους και βοηθούν στην άρση του εκπαιδευτικού αποκλεισµού.
Λέξεις κλειδιά: Τµήµατα ένταξης, εκπαιδευτικός αποκλεισµός, κοινωνικός αποκλεισµός, οµάδα εστίασης.
Νικόλαος Ι. ∆ηµητρίου, ∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής,
Έλεν Κέλερ: το χρονικό και οι συνέπειες της επίσκεψης στην Ελλάδα
Η επίσκεψη της µεγάλης τυφλοκωφής διανοήτριας Έλεν Κέλερ, τον Νοέµβριο του 1946 στην Ελλάδα, γίνεται αφορµή για να ξανακουστεί η λέξη τυφλοκωφός µετά από περίπου 1900 χρόνια στην ελληνική γλώσσα. Στόχος
της εισήγησης είναι, µέσα από την διερεύνηση της επίσκεψης να αναδειχθούν οι συνέπειές της, για την εκπαίδευση των τυφλοκωφών ατόµων στην
Ελλάδα, τότε αλλά και σήµερα. Μέσα από την ενδελεχή έρευνα και τις αναφορές στον τύπο της εποχής, καταδεικνύεται η µεγάλη απήχηση που είχε
γενικότερα η επίσκεψη στην κοινή γνώµη της Ελλάδας. Ιδιαίτερα δε µέσα από την επίσκεψή της στον τότε ΟΙΚΟ ΤΥΦΛΩΝ, ευαισθητοποιείται τόσο πολύ το ίδρυµα που αρχίζει η ειδική εκπαίδευση για τα τυφλοκωφά άτοµα και
µπαίνουν οι βάσεις για την εκπαίδευση των τυφλοκωφών ατόµων. Φεύγοντας η Κέλερ από την Ελλάδα, διατηρεί µια αλληλογραφία µε τους ανθρώπους που την φιλοξένησαν. Στα γράµµατά της αυτά η Κέλερ απλώνει µε ένα
αξιοθαύµαστο τρόπο όλη την κοσµοθεωρία της, για τους τυφλούς, για τους
τυφλούς της Ελλάδας ιδιαίτερα, για τον κόσµο όλο. Συµπερασµατικά, η ολιγοήµερη επίσκεψη της Κέλερ στην Ελλάδα, είχε πλούσια αποτελέσµατα, διότι ανέδειξε την τυφλοκώφωση σαν ξεχωριστή αναπηρία, αλλά και βοήθησε
στην ίδρυση του ΦΑΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, φορέα αρωγής των τυφλών
και τυφλοκωφών ατόµων στην Ελλάδα, τότε και σήµερα.
Λέξεις-κλειδιά: Έλεν Κέλερ, τυφλοκώφωση
Νίκη Κουσουρέτα, εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία στην ηµιαυτόνοµη διαβίωση µε τον εκπαιδευτικό οδηγό «S.A.L.D.A.L»
Ο Εκπαιδευτικός Οδηγός S.A.L.D.A.L. (Semi-Autonomous Living of Disabled
Adult Learners) και το διαδραστικό C.D. του, δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, για να καλύψουν το κενό που υπάρχει στην
εκπαίδευση-κατάρτιση Ατόµων µε Αναπηρία (Α.µεΑ.) µε νοητική υστέρηση.
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Αποτελούν συγκερασµό διδακτικών πρακτικών των Ευρωπαίων εταίρων του
προγράµµατος (Βρετανών, Ιταλών, Τούρκων και Ελλήνων). Κύριος στόχος
τους είναι η βελτίωση της καθηµερινής ζωής των Α.µεΑ., µέσω της εκπαίδευσης / κατάρτισης και της αξιοποίησης των χρήσιµων εργαλείων της τεχνολογίας - µε βάση τις αρχές της Ειδικής Αγωγής και της συστηµατικής καθοδήγησης - σε δραστηριότητες & δεξιότητες που αποτελούν βασική προϋπόθεση & ουσιαστικό βήµα για την κοινωνική τους ενσωµάτωση.
Ο Εκπαιδευτικός Οδηγός βασίζεται στη µέθοδο εκπαίδευσης Α.µεΑ.
“easy to read”, δηλαδή στην κατάτµηση της διδασκοµένης δραστηριότητας
σε επιµέρους στάδια. Περιλαµβάνει απλές εικονογραφηµένες εντολές (φωτογραφία και κείµενο) που συνοδεύονται από ηχητική απόδοση στο C.D. Οι
βασικές δραστηριότητες που καλύπτει ο Εκπαιδευτικός Οδηγός είναι συνολικά εξήντα πέντε.
Kατά το σχολικό έτος 2009 -’10 εφαρµόστηκε διδακτική παρέµβαση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (1ο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Θεσσαλονίκης, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
ΙΝ.Α.Α. και τµήµα ένταξης 3ου Γυµνασίου Σταυρούπολης).
Από την εξαµηνιαία πιλοτική εφαρµογή της διδακτικής παρέµβασης στις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και σε φορείς εκπαίδευσης & κατάρτισης Α.µε.Α διαπιστώθηκε ότι ο εκπαιδευτικός Οδηγός S.A.L.D.A.L: α) αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για την εκπαίδευση-κατάρτιση των µαθητών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε
και απευθύνεται κυρίως σε Α.µεΑ. µε ήπια νοητική υστέρηση ηλικίας 15-22
χρόνων, β) είναι πιο χρήσιµος σε Α.µεΑ. που πρόκειται να διαβιώσουν σε
µονάδες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης, γ) µε την εικονογράφηση των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει, διευκολύνει σηµαντικά την επανάληψη και
τελικά την εµπέδωση µιας δεξιότητας, δ) κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµος για τους
εκπαιδευτικούς – ειδικούς παιδαγωγούς Α.µεΑ., ε) µε το διαδραστικό C.D. ενισχύει & διευκολύνει την αφοµοίωση µιας δεξιότητας µε την ενεργή συµµετοχή των Α.µεΑ. στο ηλεκτρονικό ‘παιχνίδι’, στ) θεωρείται ιδιαίτερα εύχρηστος και από τις οικογένειες των Α.µεΑ.
Κουτουβελα Χριστίνα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Η σηµασία της ποίησης για την ποιοτική και αποτελεσµατική εκπαίδευση των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε σοβαρές ή ελαφριές δυσκολίες είναι κατ’ αρχάς κοινωνικά και ψυχολογικά και δευτερευόντως βιολογικά. Η έννοια άλλωστε της «αναπηρίας» είναι σχετική µια και αποτελεί κοινωνική κατασκευή και εποµένως εξαρτάται από το χώρο και το χρόνο. Ακόµα και στην εποχή που αυτή τη στιγµή διανύουµε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν συχνά περιορισµένες ευκαιρίες µάθησης εξαιτίας και της ανεπάρκειας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Στη θεωρητική αυτή προσέγγιση ελέγχεται η θέση της ποίησης απέναντι
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στη διαφορετικότητα και καταδεικνύεται ο εκπαιδευτικός της ρόλος ως καίριου παράγοντα µάθησης των ατόµων που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ως στόχοι της θεωρητικής αυτής προσέγγισης τέθηκαν οι εξής:
α) Να καταστήσει σαφές πως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα οφείλουν να αναµορφωθούν και να στραφούν στη λογοτεχνία.
β) Να αναδείξει τη σπουδαιότητα της ποίησης ως καθοριστικού παράγοντα
προώθησης της µαθησιακής διαδικασίας.
γ) Να παρουσιάσει τη διδασκαλία της ποίησης ως βασικού παράγοντα βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας του παρεχόµενου διδακτικού έργου προς
τα παιδιά που δείχνουν διαφορετικά.
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί µια θεωρητική επισκόπηση βάσει βιβλιογραφικών πηγών και ως σκοπό της έχει θέσει τη στροφή προς την ποίηση
για µια ποιοτική και προς όλους εκπαίδευση. Μια τέτοια προσπάθεια κρίνεται
αναγκαία µια και όπως σηµειώνει ο Οδυσσέας Ελύτης στα Ανοιχτά Χαρτιά
του: «Είναι η απουσία της φαντασίας που µεταβάλλει τον άνθρωπο σε ανάπηρο της πραγµατικότητας»…
Βασικές έννοιες µε τις οποίες θα ασχοληθούµε είναι: άτοµα µε ειδικές ανάγκες, διαφορετικότητα – µοναδικότητα, αποτελεσµατική εκπαίδευση, ποίηση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
16.00-17.30: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Συντονιστής: Εµµανουήλ Κολιάδης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Γεωργία ∆ασκαλοπούλου, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
Στρατηγικές αντιµετώπισης του σχολικού εκφοβισµού από γηγενείς και
αλλοδαπούς µαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου.
Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης και των πολυπολιτισµικών
σχολείων τα φαινόµενα της ενδοσχολικής βίας, της ακραίας επιθετικής συµπεριφοράς, της εκφοβιστικής συµπεριφοράς µε τη συνακόλουθη θυµατοποίηση, τα οποία αποτελούν σύγχρονα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήµατα, παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις στην καθηµερινή εκπαιδευτική
πραγµατικότητα ταλανίζοντας εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς. Στην ελ-
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ληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, φαίνεται ότι ένας στους δέκα µαθητές
έχει βιώσει εκφοβιστική συµπεριφορά και θυµατοποίηση. ∆ιεθνείς και ελληνικές έρευνες επισηµαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις του εκφοβισµού/ θυµατοποίησης, οι οποίες µπορεί να είναι άµεσες και βραχύχρονες αλλά και µακρόχρονες και µπορούν να επηρεάσουν την οµαλή ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρµογή των µαθητών/τριών.
Η παρούσα µελέτη στοχεύει να εντοπίσει, να διερευνήσει και να αξιοποιήσει τις στρατηγικές και τεχνικές που χρησιµοποιούν οι γηγενείς και αλλοδαποί µαθητές προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα περιστατικά της θυµατοποίησης. Οι στρατηγικές αυτές θα βοηθήσουν στην εκπόνηση ατοµικών
και συλλογικών προγραµµάτων συστηµικής αντιµετώπισης του εκφοβισµού/
θυµατοποίησης, θα εµπλουτίσουν το εκπαιδευτικό-διδακτικό ρεπερτόριο των
εκπαιδευτικών, ώστε να επιτευχθεί σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό η
σχολική και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών µαθητών στη σηµερινή ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα.
Στην έρευνα συµµετείχαν 500 µαθητές/τριες, οι οποίοι/ες τη σχολική
χρονιά 2010-2011 φοιτούσαν στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη εννέα ∆ηµοτικών
Σχολείων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών και Πειραιώς και συµπλήρωσαν
δύο σχετικά ερωτηµατολόγια µεταφρασµένα και προσαρµοσµένα στην ελληνική γλώσσα.
Λαµβάνοντας υπόψη τις στατιστικά σηµαντικές διαφορές της έρευνας
διαπιστώνεται ότι οι γηγενείς µαθητές/τριες επιλέγουν τις ενεργητικές στρατηγικές, δηλαδή την προσέγγιση και αντιµετώπιση κατά µέτωπο του προβλήµατος και την αναζήτηση συµβουλών, που τους καθιστά πιο δυνατούς
και αποφασιστικούς να τερµατίσουν γρήγορα τη σύγκρουση. Αντίθετα οι αλλοδαποί επιλέγουν παθητικές στρατηγικές, υιοθετούν το ρόλο κυρίως του
θύτη/θύµατος, αποφεύγουν το πρόβληµα, εσωτερικεύουν ή εξωτερικεύουν
τα αρνητικά τους συναισθήµατα κι έτσι διαιωνίζουν την κατάσταση εκφοβισµού/θυµατοποίησης.
Τα ποσοστά της έρευνας αποδεικνύουν ότι το φαινόµενο του σχολικού
εκφοβισµού είναι υπαρκτό στις σχολικές µονάδες του δείγµατος. Τα θύµατα
πρέπει να µάθουν να επιλέγουν ενεργητικές και εποικοδοµητικές στρατηγικές αντιµετώπισης των περιστατικών θυµατοποίησης στο πλαίσιο της διδασκαλίας και καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων. Για να υλοποιηθούν αποτελεσµατικά οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητο να επικρατεί ένα θετικό ψυχολογικό και κοινωνικό κλίµα µέσα στην τάξη.
Τέλος επισηµαίνεται ότι η χρήση των κοινωνικών δεξιοτήτων και στρατηγικών από τους µαθητές/τριες δεν πρέπει να γίνεται αποµονωµένα, αλλά να εντάσσεται στο πλαίσιο οικοσυστηµικών και ολιστικών προγραµµάτων αντιµετώπισης γενικών προβληµάτων κοινωνικά ανεπιθύµητης συµπεριφοράς.
Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισµός, θυµατοποίηση, αλλοδαποί, γηγενείς,
στρατηγικές αντιµετώπισης, στρατηγικές προσέγγισης, στρατηγικές αποφυγής
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Βασιλική Μάλαµα, Εµµανουήλ Κολιάδης, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Σύνδεση του ηλεκτρονικού εκφοβισµού µε τη σχολική θυµατοποίηση και σύγκριση στάσεων και απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γύρω από τον ηλεκτρονικό εκφοβισµό (cyberbullying).
Σύµφωνα µε τον Οlweus(2003) το φαινόµενο της σχολικής θυµατοποίησης
ορίζεται όταν «ένας µαθητής αποτελεί θύµα όταν εκτίθεται επανειληµµένως
και µε διάρκεια σε αρνητικές πράξεις από την µεριά ενός ή περισσοτέρων
µαθητών» (p.9). Έτσι λοιπόν πρόκειται για µια συνειδητή και σκόπιµη εχθρική ενέργεια που µπορεί να είναι λεκτική, φυσική ή κοινωνική και κατά την
διάρκεια της οποίας τα παιδιά λαµβάνουν ευχαρίστηση από τον πόνο ενός
άλλου παιδιού. Όλο το φαινόµενο κινείται γύρω από ένα ισχυρό αίσθηµα αντιπάθειας γύρω από κάποιον τον οποίο θεωρούν ανάξιο ή κατώτερο συνδυαζόµενο µε έλλειψη συµπόνιας, εµπάθειας ή ντροπής (Coloroso,2005).
Από την άλλη, ο ηλεκτρονικός εκφοβισµός είναι ο γενικός όρος, ο οποίος
περιγράφει κάθε δραστηριότητα επικοινωνίας που χρησιµοποιεί την ψηφιακή
τεχνολογία (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κ.α) και είναι επιβλαβής για ένα ή
για πολλά άτοµα. Η συµπεριφορά αυτή χαρακτηρίζεται από την έννοια της
εκµετάλλευσης και εκφράζεται µε την δηµιουργία δικτυακών οµάδων µίσους,
την παραβίαση της ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας, την ηλεκτρονική παρενόχληση, τον ασεβή λόγο, την διάδοση βίαιου και προκλητικού υλικού χωρίς τη
συναίνεση του άλλου (Bauman,2007,Smith et.al,2008 στο Riebel et.al,2009).
Κατά πόσο συνδέονται αυτά τα 2 φαινόµενα; Αποτελεί το δεύτερο προέκταση του πρώτου όπως υποστηρίζουν πολλές έρευνες ή κάτι διαφορετικό;
(Κowalski et al, 2008;Hinduja& Patchin,2006). Στην παρούσα έρευνα, χρησιµοποιήθηκε ένα δείγµα 113 δασκάλων και 100 καθηγητών δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, οι οποίοι κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο 30
ερωτήσεων. Οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε η κατασκευή του ερωτηµατολογίου ήταν οι εξής: ποια η ενηµέρωση τους, η ικανότητα αναγνώρισης- αντιµετώπισης του φαινοµένου καθώς και θέµατα που άπτονται της
εκπαίδευσης, πολιτικής και σχεδιασµού της αντιµετώπισης του. Οι προέφηβοι και οι έφηβοι µεγαλώνουν ουσιαστικά µέσα στο κυβερνοχώρο. Η υιοθέτηση σωστών ηλεκτρονικών συµπεριφορών προβάλλει πιο επιτακτική από
ποτέ (Rae-Berarducci, 2009). Η σχολική βία και ο συστηµατικός δικτυακός
εκφοβισµός είναι σοβαρά προβλήµατα. Πολλοί εκπαιδευτικοί σε όλες τις χώρες ανάµεσα σε αυτές και στην δική µας αναγνωρίζουν το πρόβληµα
(Li,2007). Οι Beran & Li (2005) βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ενηµερωµένοι γύρω από το φαινόµενο του συστηµατικού δικτυακού εκφοβισµού
(Li,2007) κάτι που επιβεβαίωσε και η παρούσα έρευνα. Η αυτοπεποίθηση
των δασκάλων είναι αυτή που βοηθά τους µαθητές να χτίσουν µια αίσθηση
ασφάλειας (Boulton, 1999 στο Li, 2007) σηµείο διαφοροποίησης ανάµεσα
στην πρωτοβάθµια και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην παρούσα έρευνα. Για αυτό το λόγο, υπογραµµίζεται ότι η ενηµέρωση είναι ένας από τους
τέσσερις βασικούς παράγοντες που µπορούν να µειώσουν τα φαινόµενα του
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συστηµατικού εκφοβισµού και του συστηµατικού δικτυακού εκφοβισµού έως
και 50% (Campbell, 2005). Ο συστηµατικός δικτυακός εκφοβισµός είναι εδώ,
µιας και οι έρευνες ανά τον κόσµο, τον τοποθετούν σε παιδιά σχολικής ηλικίας από 6 έως και 33%(Smith et.al,2005). Είναι φαινόµενο υπαρκτό και εξελισσόµενο. O ξεκάθαρος ορισµός του φαινοµένου και η αποκάλυψη των
διαφορών των στάσεων και η χαρτογράφηση των απόψεων των εκπαιδευτικών, είναι αυτές που αποκαλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν στην σχολική πραγµατικότητα και µπορούν να οδηγήσουν στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και την αντιµετώπιση του φαινοµένου.
Σοφία Παρασκευαϊδου, Γουδήρας ∆ηµήτρης, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας,
Στάσεις των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δοµές Ειδικής Αγωγής απέναντι στο φαινόµενο του Σχολικού Εκφοβισµού.
Ο όρος bullying, αποδίδεται στα ελληνικά ως εκφοβισµός και βία στο σχολείο
ή σχολικός εκφοβισµός και αναφέρεται σε µια µορφή επιθετικής συµπεριφοράς που εκδηλώνεται στο χώρο του σχολείου. Εσκεµµένη άσκηση σωµατικής και ψυχολογικής βίας από συνοµηλίκους η οποία επαναλαµβάνεται στο
χρόνο και στο πλαίσιο µιας διαπροσωπικής σχέσης που χαρακτηρίζεται από
ανισότητα δύναµης, µε αποτέλεσµα ο µαθητής (ή µαθήτρια) που εκτίθεται
στις αρνητικές ενέργειες δυσκολεύεται να αµυνθεί και είναι αβοήθητος απέναντι σε εκείνον ή εκείνους που τον παρενοχλούν. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύµατα εκφοβιστικής συµπεριφοράς, στο χώρο του σχολείου, από ότι άλλα άτοµα χωρίς κάποια εµφανή αναπηρία ή µαθησιακή δυσκολία.
Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει τους τρόπους, µε
τους οποίους οι εκπαιδευτικοί παρεµβαίνουν όταν αντιλαµβάνονται ότι οι
µαθητές τους εµπλέκονται σε επεισόδια εκφοβισµού και θυµατοποίησης, δηλαδή ποιές πρακτικές αντιµετώπισης θα χρησιµοποιούσαν αν γίνονταν µάρτυρες ενός επεισοδίου. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 123 εκπαιδευτικοί
που υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2010-2011 σε εννέα δοµές Ειδικής
Αγωγής στην πόλη της Κατερίνης. Το ερωτηµατολόγιο, µε βάση το οποίο έγιναν οι µετρήσεις, περιελάµβανε έξι κατηγορίες στρατηγικών, που πιθανόν
θα ακολουθούσαν οι εκπαιδευτικοί.
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι, κανείς εκπαιδευτικός
δεν επέλεξε την αδιάφορη στάση απέναντι στην παρενόχληση, µε την
πλειοψηφία (39,8%) να προτιµά παρεµβάσεις που στοχεύουν στην επίτευξη
ενός εποικοδοµητικού αποτελέσµατος τόσο για το δράστη όσο και για το θύµα και που ταυτόχρονα δεν επικεντρώνονται στην απόδοση ευθυνών. Γενικά
οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το σχολικό εκφοβισµό σηµαντικό παράγοντα που
µπορεί να φέρει αναστάτωση στη λειτουργία του σχολείου και αισθάνονται ότι πρέπει να αναλαµβάνουν οι ίδιοι δράση, µερικές φορές και συλλογικά
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(27,6%), για την αντιµετώπισή του. Μικρότερο ποσοστό (19,5%) είναι υπέρ
της επιβολής κάποιου είδους τιµωρίας στο δράστη, το 9,8% είναι πρόθυµοι
να συνεργαστούν µε το θύµα, ενισχύοντάς το και µόνο το 3,3% πιστεύουν ότι δεν πρέπει να δώσουν µεγάλη έκταση στο θέµα της παρενόχλησης.
Λέξεις-κλειδιά: bullying, σχολικός εκφοβισµός, θυµατοποίηση, επιθετική συµπεριφορά, άσκηση σωµατικής και ψυχολογικής βίας στο σχολείο, άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ)
16.00-17.30:. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Προεδρία: Ελένη Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ιωάννης Αγαλιώτης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Αναστασία Παµουκτσόγλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ελένη ∆αµιανίδου, Ελένη Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Η αναπηρία µέσα από την εµπειρία των µαθητών του εσπερινού σχολείου.
Παρά τις προσπάθειες για τη δηµιουργία της ενταξιακής κοινωνίας που
προωθεί την αποϊδρυµατοποίηση, µέσα από την ένταξη µαθητών µε αναπηρίες στα σχολεία της περιοχής τους, στην πράξη παρατηρείται σηµαντική απόκλιση από το στόχο αυτό. Εποµένως, η συγκέντρωση ανάπηρων µαθητών στο Εσπερινό Σχολείο φαίνεται να αποτελεί ένα αξιοπρόσεκτο φαινόµενο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας λοιπόν ήταν η διερεύνηση της εµπειρίας της αναπηρίας µέσα στο Εσπερινό
σχολείο διά στόµατος ανάπηρων µαθητών, ώστε να επιτευχθεί αρτιότερη και
βαθύτερη κατανόηση και να ενισχυθούν οι διαδικασίες για την εγκαθίδρυση
της ενταξιακής κοινωνίας. Έτσι, διεξήχθη ποιοτική έρευνα, µε κύριο εργαλείο
τις ατοµικές συνεντεύξεις µε τέσσερις µαθητές του Εσπερινού. Για σκοπούς
τριγωνοποίησης διεξήχθη επίσης οµαδική συνέντευξη, µελετήθηκε αρχειακό
υλικό και δόθηκε σχετικό ερωτηµατολόγιο στους µαθητές του σχολείου. Τα
ποιοτικά δεδοµένα αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας τη θεµατική προσέγγιση,
µε κύριους θεµατικούς άξονες την εµπειρία της αναπηρίας από τη σκοπιά
του µαθητή, καθώς και τη σχέση του Εσπερινού µε την αναπηρία. Τα ποσοτικά δεδοµένα αναλύθηκαν στατιστικά, ώστε να ελεγχθούν πιθανές σχέσεις
και διαφορές. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι η θέση των ανάπηρων µαθητών στην Κύπρο επηρεάζεται από το φιλανθρωπικό – ιατρικό µοντέλο, ενώ η
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επικράτηση προκαταλήψεων και ρατσισµού έχει συµβάλει στην υποβάθµιση
των ανάπηρων µαθητών, µε αποτέλεσµα την εγκατάλειψη του πρωινού σχολείου και την προσπάθεια για αποκατάσταση ή απόκρυψη της αναπηρίας.
Αντίθετα, διαφάνηκε ότι η στήριξη και η θετική στάση των συµµαθητών µπορούν να βελτιώσουν σηµαντικά τη θέση των ανάπηρων µαθητών και την εµπειρία της αναπηρίας. Έτσι, παρά την υποβάθµιση και την κακή φήµη του
Εσπερινού, οι ανάπηροι µαθητές επιλέγουν το σχολείο αυτό για φοίτηση, αφού εκεί δεν αντιµετωπίζουν αρνητικότητα αλλά κατανόηση, δεν υποβαθµίζονται αφού το σχολείο είναι ήδη υποβαθµισµένο, ενώ µε την απόκτηση απολυτηρίου µπορούν να αποκατασταθούν επαγγελµατικά µέσω της ποσόστωσης. Η έρευνα κρίθηκε ιδιαίτερα σηµαντική για την κατανόηση του συγκεκριµένου φαινοµένου, ενώ έγιναν εισηγήσεις µε στόχο τις βελτιώσεις.
Λέξεις-κλειδιά: αναπηρία, ανάπηροι µαθητές, Ενιαία εκπαίδευση, Εσπερινό
σχολείο, µελέτη περίπτωσης.
Ελισάβετ ∆εληγιάννη, Ιωάννης Αγαλιώτης, Λευκοθέα Καρτασίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Η οικοσυµπεριφοριστική ανάλυση ως µέθοδος αξιολόγησης της καταλληλότητας της διδασκαλίας στη γενική τάξη και στα τµήµατα ένταξης: Εφαρµογές
στην περίπτωση µαθητών µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες
Η οικοσυµπεριφοριστική ανάλυση είναι µια µέθοδος αξιολόγησης της καταλληλότητας της διδασκαλίας, που στηρίζεται στην άποψη ότι η σχολική επίδοση και η συµπεριφορά ενός παιδιού αποτελούν τµήµα ενός συγκεκριµένου
οικοσυστήµατος, το οποίο συντίθεται από ένα φυσικό περιβάλλον και ένα
περιβάλλον δράσεων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετηθεί κατά πόσο η οικοσυµπεριφοριστική ανάλυση αποτελεί ένα εύχρηστο και αποτελεσµατικό εργαλείο συγκέντρωσης πληροφοριών για βασικές παραµέτρους της διδασκαλίας που δέχονται οι µαθητές µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο στις γενικές τάξεις όσο και στα τµήµατα ένταξης του Ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος. Επίσης, σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση
της ποιότητας της διδασκαλίας που δέχονται οι µαθητές αυτοί, µε την προϋπόθεση ότι η οικοσυµπεριφοριστική ανάλυση αποδίδει αξιοποιήσιµες πληροφορίες. Για τους σκοπούς της έρευνας παρατηρήθηκαν 52 µαθητές µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες για 6 διδακτικές ώρες ο καθένας, στη γενική τάξη
και στα τµήµατα ένταξης στα οποία φοιτούσαν και τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν µε τη χρήση της δεσµευµένης πιθανότητας. Οι παρατηρήσεις έγιναν
µε τη χρήση ∆ελτίου Οικοσυµπεριφοριστικής Αξιολόγησης και από αυτές
προέκυψε ότι υπάρχουν διαφορές στις µαθησιακές συµπεριφορές που παρουσιάζουν οι µαθητές µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχέση µε το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, τις ενέργειες των εκπαιδευτικών και το γνωστικό αντικείµενο που διδάσκονται. Τα ευρήµατα της έρευνας συζητούνται
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ως προς τις αναγκαίες ενέργειες για την οργάνωση καταλληλότερων εκπαιδευτικών προγραµµάτων για µαθητές µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση διδασκαλίας, ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες
Μαίρη Μαργαρώνη, 1ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών,
Συνεκπαίδευση παιδιών µε και χωρίς ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες στο 1ο
ευρωπαϊκό σχολείο Βρυξελλών. Πρακτικές εφαρµογές µιας ισότιµης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας
Η προτεινόµενη εισήγηση έχει ως στόχο να εξετάσει τους τρόπους µε τους
οποίους ένα από τα 14 ευρωπαϊκά σχολεία που λειτουργούν σήµερα σε
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών,
εφαρµόζει στην πράξη την συνεκπαίδευση παιδιών µε και χωρίς ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες. Η εργασία βασίζεται στη συλλογή ερευνητικών δεδοµένων κατά την σχολική χρονιά 2010-2011, τόσο µέσα από την προσωπική
µου εργασιακή εµπειρία ως Ειδική Παιδαγωγός στο συγκεκριµένο σχολείο,
και συγκεκριµένα στην δευτεροβάθµια βαθµίδα (συµµετοχική παρατήρηση,
σηµειώσεις πεδίου και αναλυτικό ηµερολόγιο σχεδόν σε καθηµερινή βάση,
αναλύσεις εργασιών µαθητών), όσο και µέσα από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις και ελεύθερες συζητήσεις µε εκπαιδευτικούς του σχολείου αφενός της
γενικής αγωγής και αφετέρου της επιπρόσθετης εκπαιδευτικής στήριξης. Η
εκπαίδευση του συγκεκριµένου σχολείου, όπως και όλων των ευρωπαϊκών,
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ποικιλία, ποιότητα και αποτελεσµατικότητα. Ο
πλουραλισµός των ευρωπαϊκών σχολείων ξεκινά µε την ύπαρξη των διαφορετικών πολυπληθυσµιακών γλωσσικών τοµέων, όπως των γαλλικών
(32,06%), των αγγλικών (18,11%), των ιταλικών (10,79%), των γερµανικών
(9,88%), των ισπανικών (9,88%), των δανέζικων (8,58%), των των πολωνικών (5.62%) και των ουγγρικών (5,04%) στο συγκεκριµένο σχολείο, και µε
την διδασκαλία των µαθητών διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων σε διαφορετικές γλώσσες της επιλογής τους (της µητρικής τους συµπεριλαµβανοµένης).
Μέσα σε ένα σύνολο 3075 µαθητών στην προσχολική, πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και µέσα σε ένα δευτεροβάθµιο εκπαιδευτικό
σύστηµα µε πολλαπλές εξετάσεις, ενδιαφέρουσες είναι, ωστόσο, οι πρακτικές που εφαρµόζονται για την υποστήριξη των µαθητών µε ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες, τόσο σε επίπεδο µάθησης όσο και σε επίπεδο συµπεριφοράς, προσπαθώντας να προσαρµόσουν το σχολείο στις ανάγκες τους.
Συγκεκριµένα, η ύπαρξη ειδικού γραφείου και ειδικού υπεύθυνου στο σχολείο για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Students with Special
Education Needs – ονοµαζόµενοι εν συντοµία SEN-Students), η ύπαρξη
συµβούλου ανά γλωσσικό τοµέα και ανά τάξη που συνεργάζεται µε τον ειδικό υπεύθυνο για τους µαθητές µε ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες, η λειτουρ-
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γία επιπρόσθετων µικρών οµάδων ενισχυτικής διδασκαλίας (Ratrappage
Groupe) σε διάφορα µαθήµατα, για διάφορες τάξεις και σε διάφορες γλώσσες για τους µαθητές που χρειάζονται επιπρόσθετη δωρεάν εκπαιδευτική ενίσχυση µετά την ολοκλήρωση του ηµερήσιου εκπαιδευτικού τους προγράµµατος, η λειτουργία ειδικού γλωσσικού κέντρου (Language Center) υποστήριξης, µε δύο πολύγλωσσους εκπαιδευτικούς και έναν βοηθό εκπαιδευτικό
που χρηµατοδοτείται τα τελευταία χρόνια από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα
Comenius, η πρόβλεψη συνοδού εκπαιδευτικού για παράλληλη στήριξη των
µαθητών µε ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες µέσα στην τάξη, η δυνατότητα
παροχής και εφαρµογής εξειδικευµένης ατοµικής διδασκαλίας (One-to-oneteaching) σε όποιον και σε όποιαν γλώσσα την χρειάζεται, η δηµιουργία ενός
ειδικού χώρου για προσωπική ησυχία (Quiet Room) για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα της µέρας (λ.χ. για έναν 15χρονο µαθητή στο φάσµα του αυτισµού), είναι µερικές πρακτικές εφαρµογές της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας
που θέλει «ένα σχολείο για όλους», χωρίς, βέβαια, αυτό να σηµαίνει ότι οι
προσπάθειες είναι πάντα επιτυχηµένες και ότι η σχολική πραγµατικότητα
διεξάγεται δίχως δυσκολίες και αδιέξοδα.
Λέξεις-κλειδιά: Συνεκπαίδευση, Ευρωπαϊκά Σχολεία, «Σχολείο για Όλους»
Κωνσταντίνος Θ. Μιχαηλίδης, ∆ιευθυντής Πειραµατικού Ειδικού ∆ηµοτικού
Σχολείου, ΠΤ∆Ε Πανεπιστηµίου Αθηνών
Εκπαιδευτικά προγράµµατα για την αναπηρία ή η «αναπηρία» των εκπαιδευτικών προγραµµάτων: θεωρητική & εµπειρική κονωνιοψυχολογική προσέγγιση
Στην παρούσα ερευνητική εργασία συζητούνται ζητήµατα, σχετικά µε την ανάπτυξη, το σχεδιασµό και την εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων συνεκπαίδευσης παιδιών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις
σχολικές µονάδες γενικής εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα συνεκπαίδευσης
θεωρείται ότι βοηθούν όχι µόνο τα παιδιά µε αναπηρίες, αλλά και τα τυπικά
αναπτυσσόµενα παιδιά, δεδοµένου ότι είναι δυνατόν να περιορίσουν τις διακρίσεις στο σχολικό πλαίσιο, µέσω της καθηµερινής αλληλεπίδρασης των
δύο οµάδων. Η εφαρµογή των προγραµµάτων συνεκπαίδευσης, βασίζεται
κυρίως σε τέσσερις άξονες, το εσωτερικό περιβάλλον της σχολικής µονάδας,
το εξωτερικό περιβάλλον, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και την η εκπαιδευτική πολιτική. Η συνεκπαίδευση θεωρείται προϋπόθεση για τη µελλοντική κοινωνική και επαγγελµατική ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρίες
(Ν. 3699/2008).
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των
κοινωνικών αναπαραστάσεων φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τµηµάτων και
Ψυχολογίας και σπουδαστών/τριών Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής και
Βρεφονηπιοκοµίας που αφορούν στην ένταξη ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτι-
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κές ανάγκες στα πλαίσια προ-σχολικής και σχολικής αγωγής. Ειδικότερα εξετάζονται: α) το περιεχόµενο της αναπαράστασης της ένταξης στο συγκεκριµένο δείγµα και β) η συστηµατική αλληλεπίδραση των σχέσεων ανάµεσα στα
διάφορα περιφερειακά στοιχεία της συγκεκριµένης αναπαράστασης. Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 650 φοιτητές/τριες και 650 σπουδαστές/τριες.
Για τη συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκαν ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων αυτών, χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή ερωτηµατολογίου,
προκειµένου να αξιολογηθεί και ποσοτικά η αναπαράσταση της πρακτικής
της ένταξης καθώς και της εφαρµογής εξατοµικευµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε) σε συνήθεις σχολικές µονάδες. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι η γνώση του αντικειµένου της ειδικής παιδαγωγικής, σε συνάρτηση µε τη γνώση της προσωπικότητας του µαθητή, σε επίπεδο βιο-ψυχοκοινωνικού πλαισίου, είναι δυνατό να βοηθήσει στην εφαρµογή των προγραµµάτων για την καλύτερη αντιµετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα ευρήµατα συζητούνται
στο πλαίσιο τροποποίησης τόσο των προγραµµάτων σπουδών των παιδαγωγικών τµηµάτων διαφόρων βαθµίδων εκπαίδευσης, όσο και των (Ε.Π.Ε).
Αναστασία Παµουκτσόγλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κων/νος Ανθόπουλος,
Χρήστος Σερµπίνης, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
Συνεκπαίδευση σε µια κοινωνία διαφορετικότητας: εκπαιδευτικοί και µαθητές
µε ειδικές ανάγκες
Ο θεσµός της συνεκπαίδευσης µας οδηγεί στο ερώτηµα εάν οι µαθητές µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορούν να τύχουν καλύτερης εκπαίδευσης
στα ειδικά ή στα κοινά σχολεία. Μέχρι σήµερα ο διαχωρισµός των σχολικών
µονάδων ειδικής και γενικής αγωγής, έχει ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, να
συντηρούνται οι εκπαιδευτικές ανισότητες που γέννησε ο διαχωρισµός. Ακόµη και την ανάδειξη αντιλήψεων, που συχνά παρακωλύουν την εφαρµογή
µοντέλων συνεκπαίδευσης, τα οποία θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην εδραίωση αλληλοαποδοχής και θετικών στάσεων των ατόµων µε αναπηρία,
µια και ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία της συνεκπαίδευσης παιδιών µε και χωρίς αναπηρία είναι η ύπαρξη
θετικής στάσης από την πλευρά των εκπαιδευτικών και των µαθητών απέναντι στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες και τη συνεκπαίδευση. Κύριο επιχείρηµα
είναι το δικαίωµα στη διαφορά και την ισότητα των ευκαιριών στη µάθηση για
όλους τους µαθητές, σύµφωνα µε την παιδαγωγική αρχή της ένταξης
(inclusion), ανεξαρτήτως δυνατοτήτων και επιπέδου ανάπτυξης, των παιδιών
µε ή και χωρίς αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνούµε το προβληµατισµό
και τις απόψεις εκπαιδευτικών, σχετικά µε το νέο ρόλο του εκπαιδευτικού
στην συνεκπαίδευση στο γενικό σχολείο και µέσα από τα συστήµατα εννοιών, όπως: το πολιτιστικό – κοινωνικό κεφάλαιο, εκπαίδευση εκπαιδευτι-
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κών κλ.π., σε µια προσπάθεια ανεύρεσης του υπόβαθρου του «διαφορετικού», που συγκεκριµενοποίει, τις αφετηρίες και τα πεδία των µεταβάσεων.
Στην έρευνα συµµετείχαν 257 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ια τη συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια
και συνεντεύξεις. Τα συµπεράσµατα περιλαµβάνουν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την ηλικία, την εµπειρία και την εκπαίδευση και καταλήγουν σε: ανάγκη αλλαγής της βασικής εκπαίδευσης, έλλειψη κατανόησης του διαφορετικού, εφαρµογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων σε πειραµατικό επίπεδο, αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού.
Αγνή Καραγιάννη, εκπαιδευτικός
Εναλλακτική αξιοποίηση παιδαγωγικού υλικού για τη διαχείριση των συναισθηµάτων στην προσχολική και πρώιµη σχολική ηλικία κατά την συνεκπαίδευση
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι µία ενδεικτική πρόταση εναλλακτικής
διαχείρισης και παιδαγωγικής αξιοποίησης παιδαγωγικού υλικού, που αφορά
την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, σχετικά µε τη διαχείριση των συναισθηµάτων και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης µε άτοµα µε ειδικές δεξιότητες. Η διδακτική αξιοποίηση του
παιδαγωγικού υλικού ενεργοποιείται µέσα από ένα σύνολο θεµατικών προσεγγίσεων για τη συναισθηµατική αγωγή των µικρών παιδιών, τη συναισθηµατική και την πολλαπλή νοηµοσύνη, καθώς και την αποδοχή της διαφορετικότητας µέσα από την ενσυναίσθηση, την ποιοτική επικοινωνία και αυτεπίγνωση. Η παιδική λογοτεχνία, ποικίλο εποπτικό παιδαγωγικό υλικό, υλικό
ψυχοκινητικής ανάπτυξης και καλλιέργειας κοινωνικοσυναισθηµατικών δεξιοτήτων µπορούν να αποτελέσουν εφόρµηση για εναλλακτικές δράσεις: θεατρικό παιχνίδι, παντοµίµα, παιχνίδια ρόλων (role playing), παιχνίδια δράσηςαντίδρασης, δέκτη-ποµπού, σχέσεις εµπιστοσύνης, παιχνίδια αντιστροφής
ρόλων µε έναυσµα την τάση της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας για ανατροπή των στερεοτυπικών χαρακτήρων και την αποµυθοποίηση του ωραίου,
παιχνίδια αισθήσεων (π.χ. αφής, ακοής), παιχνίδια εµψύχωσης και διαχείρισης των συναισθηµάτων των νηπίων µε βασικό παιδαγωγικό στόχο τον ορθό προσδιορισµό του εµείς και οι άλλοι και την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέµα της διαφορετικότητας ατόµων µε ειδικές δεξιότητες. Οι τεχνικές διαχείρισης των παραπάνω σχετίζονται µε τη δραµατοποίηση, τη δραµατοθεραπεία, τεχνικές αυτοσχεδιασµού και ψυχοκινητικών ασκήσεων, εναλλακτικές τεχνικές στην αξιοποίηση του Καραγκιόζη και του κουκλοθέατρου,
δηµιουργική και εικαστική έκφραση (κάρτες συναισθηµάτων, µάσκες συναισθηµάτων, µουσική και συναισθήµατα κ.τ.λ). Η προτεινόµενη µεθοδολογική
προσέγγιση της συνεκπαίδευσης στην πρώιµη ηλικία, µιας συνεκπαίδευσης
που λαµβάνει χώρα ουσιαστικά µέσα από το παιχνίδι, οδηγεί σε χρήσιµα
συµπεράσµατα για τη νοητική, κοινωνική και συναισθηµατική εξελικτική α-

116
νάπτυξη των παιδιών, ενώ παράλληλα αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, εµψυχωτές, γονείς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
16.00-17.30: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Προεδρία: Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Β. Γιαννούλη,
ΚΕ∆∆Υ Κοζάνης, Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης, Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
Άννα Σταµατάκη, Κων/νος Τζίµας, Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης – Τµήµα Ειδικής Αγωγής
Μελέτη περίπτωσης µαθητή µε αυτισµό σε γενικό σχολειό µε παράλληλη
στήριξη.
Η µελέτη αυτή ερευνά τους παράγοντες που συνέβαλαν στην οµαλή ένταξη
ενός µαθητή µε αυτισµό σε µια τάξη γενικού σχολείου. Στόχος της εργασίας
είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας των εµπλεκοµένων
στην εκπαίδευση ενός παιδιού µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την επιτυχή ενσωµάτωση του στο γενικό σχολείο. Η παρούσα µελέτη στηρίχτηκε
στη συλλογή πληροφοριών από συνεντεύξεις µε την εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης, τον ειδικό παιδαγωγό του τµήµατος ένταξης, τη δασκάλα
του τµήµατος και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Επιπλέον άντλησε στοιχεία από τη συστηµατική παρατήρηση µιας εκ των δύο συγγραφέων της µελέτης η οποία και υπήρξε δασκάλα του µαθητή για δύο χρόνια. Η παρατήρηση επικεντρώθηκε στην ανταπόκριση του µαθητή στα διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια του σχολικού προγράµµατος. Με τις συνεντεύξεις και τη συστηµατική παρατήρηση µελετήθηκε α) το ατοµικό και σχολικό ιστορικό του
µαθητή και β) η ανάπτυξή του στους τοµείς της αυτοεξυπηρέτησης, επικοινωνίας, κοινωνικότητας - κοινωνικών σχέσεων - κοινωνικών δεξιοτήτων,
γνωστικών λειτουργιών, ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, εµµονών/στερεοτυπιών
και συναισθηµατικών λειτουργιών. Οι συζητήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ανέδειξαν θέµατα όπως: η αποδοχή των παιδιών µε
ειδικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες, τα οφέλη της προσπάθειας ενσωµάτωσης για τα ίδια και τους συµµαθητές τους, ο φόβος και η δυσπιστία της
σχολικής κοινότητας για την επιτυχή ένταξη τους στο γενικό σχολείο, η σηµασία των υπηρεσιών στήριξης και ο ρόλος της οικογένειας. Η περίπτωση
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που µελετήθηκε αποδεικνύει ότι κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις η
συνεκπαίδευση παιδιών µε δυσκολίες και µη εκτός από ηθικά και νοµικά αποδεκτή είναι και παιδαγωγικά τεκµηριωµένη και εφικτή.
Λέξεις κλειδιά: αυτισµός, ενσωµάτωση, παράλληλη στήριξη, συνεργασία
Χρηστος Κεβρεκίδης, Σχολικός Σύµβουλος 62ης Περιφέρειας Προσχολικής
Αγωγής, Γρεβενά,
«Η βελτίωση της χωρικής κωδικοποίησης σε σχηµατισµό εξαστίχου στο µικρό – µέσο χώρο, ως παράγοντας εκµάθησης της µεθόδου Braille στα τυφλά
παιδιά».
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις ανάγκες των παιδιών που
έχουν προβλήµατα όρασης, ώστε να µπορέσουν να οργανώσουν τις χωρικές τους γνώσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορέσουν να τις χρησιµοποιήσουν στη διαδικασία εκµάθησης της µεθόδου Braille, όταν θα επιχειρηθεί η
συστηµατική της διδασκαλία στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του
∆ηµοτικού σχολείου.
Από τη βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τέτοιες συστηµατικές
στρατηγικές από µέρους των εκπαιδευτικών πρέπει να ακολουθούν τη γνωστή πορεία οργάνωσης µέσα από στοιχειώδεις δραστηριότητες που προάγουν την κινητικότητα και τον συντονισµό των κινήσεων. Στην παρούσα έρευνα σχεδιάστηκαν ειδικές ασκήσεις παρέµβασης στο µέσο-χώρο, ώστε να
βελτιωθεί η χωρική κωδικοποίηση των παιδιών σε έναν µεγάλο σχηµατισµό
εξάστιγµου µε καρεκλάκια.
Ο έλεγχος της προόδου των παιδιών έγινε µε ένα τεστ στον µικρο-χώρο
σε δύο εξάστιγµες βάσεις µε σχηµατισµούς γραµµάτων της γραφής Braille.
Στο δείγµα µας υπήρχαν έξι παιδιά µε προβλήµατα όρασης (τρία αγόρια και
τρία κορίτσια) από σχολεία της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας τα οποία
βρίσκονται σε πρώτα στάδια εκµάθησης της γραφής των τυφλών. Η έρευνά
µας ήταν παρεµβατική και ειδικότερα ήταν µια έρευνα δράσης η οποία στη
φάση του τεστ περιείχε δύο µετρήσεις (προ την παρέµβαση και µετά) στα
µέλη της οµάδας µας. Τα ερωτήµατα της έρευνας εξετάστηκαν µε τη βοήθεια
κυρίως ποιοτικών κριτηρίων αλλά και βοηθητικά µε κάποια ποσοτικά στοιχεία.
Υπήρξε αξιοσηµείωτη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στο τελικό
τεστ σε σύγκριση µε το αρχικό. Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα της έρευνας
αυτής έδειξαν ότι ούτε το φύλο, ούτε η χρονολογική ηλικία, ούτε η οπτική οξύτητα είναι οι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χωρική κωδικοποίηση των τυφλών παιδιών. Αντίθετα, η ηλικία τύφλωσής τους και το γεγονός αν ήταν πρώην βλέποντες ή όχι, φάνηκε να επηρεάζουν περισσότερο τις
πετυχηµένες προσπάθειες των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση εξωτερικών σηµείων αναφοράς φάνηκε ότι βοηθάει τα παιδιά στην οργάνωση
του χώρου και ειδικά εκείνα που αρχίζουν να εγκαταλείπουν το εγωκεντρικό
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µοτίβο και αναφέρονται µε σηµεία αναφοράς εκτός του εαυτού τους, δηλαδή
µε το αλλοκεντρικό µοτίβο.
Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης, σχολικός σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Ισαάκ Στόγιος, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Εκµάθηση ξένων γλωσσών και µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
δυνατότητες - προοπτικές
Περιορισµένος είναι ο αριθµός εκπαιδευτικών ερευνητικών προσπαθειών
στην Ελλάδα για µέρος µαθητικού πληθυσµού σε ‘επικινδυνότητα’ ή µε ‘διαγνωσµένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες’ στο Νηπιαγωγείο ή/και στο ∆ηµοτικό Σχολείο, που υποστηρίζονται σε Τµήµατα Ένταξης (Τ.Ε.) ή στις τάξεις
της Γενικής Αγωγής και µαθαίνουν την Ελληνική ως µητρική ή/και πρώτη
γλώσσα και την Αγγλική, τη Γαλλική, την Ιταλική ή άλλες γλώσσες, ως ξένες.
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων και
των προοπτικών του ανωτέρω µαθητικού πληθυσµού στο πεδίο της εκπαίδευσης, της εργασίας και της κοινωνικής συνύπαρξης, µέσα από τη διδασκαλία - µάθηση ξένων γλωσσών (αλφαβητικών). Η παρούσα έρευνα, µέσα
από συλλογή δεδοµένων σε θεσµικό-εκπαιδευτικό πλαίσιο, στην Ελλάδα και
στην Βικτώρια της Αυστραλίας, στοχεύει στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων-συµπερασµάτων του ανωτέρω στόχου. Πιο συγκεκριµένα, στο πεδίο της
εκπαίδευσης, η έρευνα θα παρουσιάσει ένα θεωρητικό πλαίσιο για το κοινό
επίπεδο των δυσκολιών και των αιτίων τους, κατά τη διαδικασία διδασκαλίας-µάθησης µιας µητρικής ή µιας πρώτης γλώσσας, ως αναδυόµενου σχολικού εγγραµµατισµού-γραµµατισµού και της παράλληλης διδασκαλίαςµάθησης ξένων γλωσσών, ως κοινωνικού εγγραµµατισµού. Σε θεσµικόεκπαιδευτικό πεδίο η έρευνα, µέσα από τις διαδικασίες της ανίχνευσης, της
αξιολόγησης και της διάγνωσης των δυνατοτήτων και των δυσκολιών του ανωτέρω µαθητικού πληθυσµού, θα παρουσιάσει οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των δύο χωρών στο πεδίο της εκπαίδευσης. Θα γίνει συζήτηση στις
στάσεις και στις αξίες των εκπαιδευτικών, απέναντι στη διδασκαλία-µάθηση
ξένων γλωσσών από τον εν λόγω µαθητικό πληθυσµό. Η εισήγηση θα κλείσει µε προτάσεις, µε στόχο τη δυνατότητα αξιοποίησής τους στην ελληνική
εκπαιδευτική πράξη.
Λέξεις-κλειδιά: επικινδυνότητα, διαγνωσµένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ξένες γλώσσες, εκπαίδευση, εργασία, κοινωνική συνύπαρξη, στάσεις-αξίες.
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Μερόπη Βογιατζόγλου, Ά ΚΕ.∆.∆.Υ. Θεσσαλονίκης,
Ο ρόλος του καθηγητή / τριας ειδικής φυσικής αγωγής στην αξιολόγηση και
ένταξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο µάθηµα της γενικής φυσικής αγωγής
Η Φυσική Αγωγή αποτελεί για τον άνθρωπο ένα ιδιαίτερα προσφιλές µέσο
εκτόνωσης, έκφρασης και δηµιουργίας, καθώς και δείγµα ψυχικής και σωµατικής υγείας. Στα σύγχρονα ελληνικά σχολεία, το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι, ενώ προβλέπεται η ισότιµη συµµετοχή
όλων των µαθητών σε αυτό. Ωστόσο, για ένα τµήµα του µαθητικού πληθυσµού, η συµµετοχή αυτή κρίνεται δύσκολη και, κατά περιπτώσεις, αδύνατη.
Παρά την ανάπτυξη του λεγόµενου Ειδικού Αθλητισµού, ο παραγκωνισµός,
ή και αποκλεισµός, µαθητών µε ειδικές ανάγκες από το µάθηµα της Φυσικής
Αγωγής αποτελεί συχνό φαινόµενο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι,
αρχικά, η αξιολόγηση της κινητικής απόδοσης 35 µαθητών/τριών µε µαθησιακές δυσκολίες και µε νοητική υστέρηση, µε απώτερο στόχο τη στήριξη
και, συνακόλουθα, την οµαλή ένταξή τους στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής.
Κατόπιν αιτήµατος του γονέα/κηδεµόνα του εκάστοτε µαθητή/τριας, χορηγήθηκαν έντυπα αξιολόγησης σε όλους τους εµπλεκόµενους (Γονέας, Εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής, Εκπαιδευτικός Ένταξης/Παράλληλης Στήριξης,
Εκπαιδευτικός Γενικής Φυσικής Αγωγής), µε στόχο το σχηµατισµό εικόνας
για τη συµπεριφορά του µαθητή/τριας, τις ικανότητες, τις αδυναµίες του/της,
καθώς και των κινητικών του/της δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, ο κάθε µαθητής/τρια παρατηρήθηκε στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής και του/της χορηγήθηκε προσαρµοσµένο κινητικό τεστ από την Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής
Αγωγής, µε σκοπό τη διαµόρφωση εξατοµικευµένου Προγράµµατος Υποστήριξης. ∆ιαµορφώθηκαν, εποµένως, 35 προσαρµοσµένα Προγράµµατα,
το καθένα από τα οποία περιλάµβανε Βραχυπρόθεσµους, Μεσοπρόθεσµους
και Μακροπρόθεσµους στόχους, µε απώτερο σκοπό την ένταξη-ενσωµάτωση του εκάστοτε µαθητή/τριας στο µάθηµα της τυπικής τάξης Φυσικής Αγωγής. Τέλος, µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος, ακολούθησε επαναξιολόγηση των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών/τριών και ζητήθηκε επανατροφοδότηση από τους καθηγητές Γενικής Φυσικής Αγωγής. Τα βασικότερα συµπεράσµατα ήταν ότι τα ποσοστά κινητικών δεξιοτήτων του συνόλου
των µαθητών αυξήθηκαν έπειτα από τρεις µήνες εφαρµογής του Προγράµµατος, καθώς και ότι τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας παρουσίασαν οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες.
Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση, ένταξη, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εξατοµικευµένο Πρόγραµµα Υποστήριξης
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Β. Γιαννούλη, ΚΕ∆∆Υ Κοζάνης, Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Τα ορθογραφικά λάθη µε ακρίβεια ξεχωρίζουν τους Έλληνες από τους αγγλόφωνους δυσλεξικούς
Η έρευνα για την δυσλεξία έχει γίνει κατεξοχήν στην Αγγλική γλώσσα και έχει
επικεντρωθεί περισσότερο στον τοµέα της ανάγνωσης και λιγότερο στην ορθογραφία. Αυτός ο ερευνητικός περιορισµός έχει οδηγήσει σε παραπλανητικές θεωρητικές θέσεις όσο αναφορά πιθανές αιτίες της δυσλεξίας. Το γεγονός ότι οι δυσλεξικοί κάνουν περισσότερα ακουστικά λάθη στα Αγγλικά, οδήγησε στην εσφαλµένη θεωρία ότι η αιτία της δυσλεξίας ήταν η έλλειψη φωνολογικής ενηµερότητας. Σύµφωνα µε την φωνολογική θεωρία τα δυσλεξικά
παιδιά αντιµετωπίζουν παρόµοιες αναγνωστικές + ορθογραφικές δυσκολίες
ανεξάρτητα από την φωνολογική δοµή της γλώσσας τους. Η θεωρία όµως
αυτή έχει σοβαρά αµφισβητηθεί από δεδοµένα διάφορων ερευνών πέρα της
Αγγλικής γλώσσας (Wimmer et al. 1996, Cossu et al. 1995, Wydel & Butterworth 1999, Pavlidis & Giannouli 2002, Katana 2001).
Η θεωρία µας της Νευρο-αλληλοδιαδοχής & Οφθαλµοκίνησης υποστηρίζει ότι διαφορετικές γλωσσικές δοµές παράγουν διαφορετικά είδη και συχνότητες ορθογραφικών λαθών. Επιπλέον έχει βρεθεί ότι η φωνολογική διαφάνεια [= σταθερή αντιστοιχία γραφηµάτων και φωνηµάτων] µιας γλώσσας
(όπως η Ελληνική, η Γερµανική ή η Γιαπωνέζικη) επηρεάζει σηµαντικά και
καθορίζει τα είδη των αναγνωστικών και των ορθογραφικών λαθών που κάνουν - σε σχέση πάντοτε µε γλώσσες των οποίων η ορθογραφική δοµή είναι
αδιαφανής, π.χ. Αγγλική. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση
των ποιοτικών και ποσοτικών διαφορών στα ορθογραφικά λάθη µεταξύ Αγγλόφωνων και των Ελλήνων δυσλεξικών και των αιτιών που προκαλούν τα
διαφορετικά λάθη και την δυσλεξία.
∆είγµα: 116 ∆υσλεξικοί πήραν µέρος στην έρευνα αυτή. Οι 58 Έλληνες –
δυσλεξικοί ταυτίστηκαν ως προς την ηλικία, ευφυΐα, φύλλο, κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, κλπ, µε 58 Αγγλόφωνους δυσλεξικούς από τις ΗΠΑ,.
Η µόνη µεταβλητή που διαφοροποιούσε τις 2 οµάδες των δυσλεξικών ήταν η
γλώσσα που µιλούσαν, Ελληνική ή Αγγλική. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αµερικανοί δυσλεξικοί είχαν διαγνωσθεί από τον Καθηγητή Παυλίδη µε τα ίδια
κριτήρια.
Τεστ. Ορθογραφικό τεστ 50 λέξεων δόθηκε και στις 2 οµάδες. Στους Αγγλόφωνους δυσλεξικούς δόθηκε το WRAT, ενώ στους Έλληνες δόθηκε µια παρόµοια λίστα λέξεων σταθµισµένη τοπικά. Τα ορθογραφικά λάθη και των 2
οµάδων κατηγοριοποιήθηκαν & αναλύθηκαν σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση Παυλίδη σε 3 κατεξοχήν κατηγορίες λαθών (Οπτικά, Ακουστικά, Γραµµατικά) και στις 30 υποκατηγορίες αυτών (Αντικαταστάσεις, Παραλείψεις,
Προσθήκες, Επαναλήψεις, Αντιστροφές, κλπ.).
Αποτελέσµατα. Οι 2 οµάδες έκαναν παρόµοιο ποσοστό λαθών, αλλά διέφεραν σηµαντικά στα είδη των λαθών τους. Οι Αγγλόφωνοι δυσλεξικοί έκαναν

121
στατιστικά σηµαντικά περισσότερα ακουστικά ορθογραφικά λάθη από τους
Έλληνες, ενώ αντιθέτως οι Έλληνες δυσλεξικοί έκαναν σηµαντικά περισσότερα οπτικά και γραµµατικά λάθη. Ειδικότερα, οι Αγγλόφωνοι δυσλεξικοί έκαναν περισσότερα ακουστικά λάθη (85.4%) από τους Έλληνες δυσλεξικούς
(11.0%), ενώ αντιθέτως οι Έλληνες δυσλεξικοί έκαναν σηµαντικά περισσότερα οπτικά (66.8%) & γραµµατικά (22.2%) λάθη από τους Αγγλόφωνους
δυσλεξικούς [οπτικά (14.0%) & γραµµατικά (0.1%) ]. Όσο αφορά τις υποκατηγορίες των ορθογραφικών τους λαθών οι Αγγλόφωνοι δυσλεξικοί παρουσίασαν µεγαλύτερο ποσοστό παραλείψεων (72.5%) & προσθέσεων (26.2%)
από τους Έλληνες µε παραλείψεις (13.4%) & προσθέσεις (1.03%). Σε αντίθεση, οι Έλληνες δυσλεξικοί είχαν µεγαλύτερο ποσοστό αντικαταστάσεων
(71.7%).
Τέλος, 2 Discriminant αναλύσεις έγιναν µε σκοπό τον διαχωρισµό των δυσλεξικών παιδιών µε µοναδικό κριτήριο τα είδη των λαθών τους στις 3 κυρίως
κατηγορίες (Οπτικά, Ακουστικά, Γραµµατικά). Η πρώτη ανάλυση έδειξε ότι οι
2 οµάδες των δυσλεξικών διαχωρίζονται µε ακρίβεια 98,3%. Η δεύτερη ανάλυση έδειξε ότι οι 2 οµάδες των δυσλεξικών διαχωρίζονται µε βάση πρώτα
το ποσοστό των αντικαταστάσεων, µετά των προσθέσεων και τέλος µε των
αντιστροφών. Η κατηγοριοποίηση και διαχωρισµός έγινε µε ποσοστό ακρίβειας 100% για τους Άγγλους και 96.6% για τους Έλληνες. Το συνολικό ποσοστό ακριβούς διαχωρισµού των 2 οµάδων ήταν υψηλότατο 98.3%.
Συµπεράσµατα. Οι τόσο σηµαντικές ποιοτικές διαφορές (στα είδη των ορθογραφικών λαθών) µεταξύ των Αγγλόφωνων & των Ελλήνων δυσλεξικών απορρίπτουν την φωνολογική θεωρία, διότι είναι ακριβώς αντίθετες από την
πρόβλεψή της, δηλαδή ότι δεν θα υπήρχαν διαφορές. Σε φωνολογικά ανώµαλες γλώσσες, όπως είναι η Αγγλική, οι δυσλεξικοί κάνουν πολύ περισσότερα ακουστικά λάθη, ενώ αντιθέτως στην φωνολογικά οµαλή Ελληνική
γλώσσα, οι δυσλεξικοί κάνουν κυρίως οπτικά λάθη. Τα αποτελέσµατα είναι
σύµφωνα µε τις προβλέψεις της θεωρίας Παυλίδη της Νευροαλληλοδιαδοχής & Οφθαλµοκίνησης, η ορθότητα της οποίας υποστηρίζεται
και από όλα τα νευρολογικά ευρήµατα, π.χ. της ανώτερης κατασκευής του
οπτικού συστήµατος των δυσλεξικών.
Οι σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 2 γλωσσών υπαγορεύουν διαφορετικά
διαγνωστικά κριτήρια αλλά και διαφορετικές µεθόδους αντιµετώπισης για
τους Έλληνες δυσλεξικούς. Σίγουρα δεν είναι ευθέως εφαρµόσιµες
στουςΈλληνες δυσλεξικούς, οι µέθοδοι αντιµετώπισης που αναπτύχθηκαν
για την Αγγλική γλώσσα.
Λέξεις-κλειδιά: ∆υσλεξία, Μαθησιακές ∆υσκολίες, Αγγλικά, Ελληνικά, Ορθογραφία, Φωνολογία
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
16.00-17.30: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Βασίλειος ∆αγδιλέλης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, A. Μαύρου,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Σοφία Ασλανίδου, ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης
A. Μαύρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Εναλλακτική επικοινωνία και (τεχνολογικός) αλφαβητισµός: H εµπειρία της εφαρµογής της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην Κύπρο µέσα από µια µελέτη
περίπτωσης
Η εισήγηση αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει σύντοµα πρόνοιες, διαδικασίες
και εφαρµογές σε ότι αφορά την υποστηρικτική τεχνολογία (Υ.Τ) στο πλαίσιο
της ειδικής/ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο και πιο συγκεκριµένα να εστιάσει σε µια µελέτη περίπτωσης, εξετάζοντας την εφαρµογή και επιδράσεις µεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας, ιδιαίτερα στον αλφαβητισµό ενός χρήστη.
Η εισαγωγή της πολιτικής για παροχή Υ.Τ. σε µαθητές µε αναπηρίες
στην Κύπρο έχει γίνει σχετικά πρόσφατα και έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της
υφιστάµενης νοµοθεσίας ειδικής εκπαίδευσης. Προηγούµενη έρευνα
(Mavrou, 2011) έχει δείξει ότι η εισαγωγή της Υ.Τ. στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστηµα έρχεται αντιµέτωπη µε κινδύνους και προκλήσεις που αντιµετωπίζει σχεδόν οποιαδήποτε καινοτοµία, ως νέο πεδίο εκπαιδευτικής έρευνας
σε µια χώρα. Γενικά τα αποτελέσµατα της έρευνας έχουν εντοπίσει την ανάγκη ενός ξεκάθαρου πλαισίου πολιτικής για την πρόνοια της Υ.Τ. και ηλεκτρονικής ενσωµάτωσης στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Κύπρου. Το πλαίσιο
αυτό πρέπει να δίνει έµφαση στην πολυθεµατικότητα, στις διαδικασίες µε επίκεντρο το µαθητή/χρήστη, σε στοχευµένα προγράµµατα εφαρµογής, µε
εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη στους εµπλεκόµενους, και τέλος στην
ενηµέρωση για τις εξελίξεις της τεχνολογίας.
Παρ’ όλες τις προκλήσεις, έχει φάνει µέσα από συγκεκριµένες περιπτώσεις χρηστών ότι µε συστηµατική και οργανωµένη εφαρµογή και στενή συνεργασία ειδικών, οικογένειας και χρήστη τα αποτελέσµατα εφαρµογών Υ.Τ.
είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η περίπτωση ενός µαθητή µε εγκεφαλική παράλυση (του Γ.) παρουσιάζεται ως παράδειγµα αυτής της πορείας, µέσα από τη
χρήση συστηµάτων εναλλακτικής επικοινωνίας. Με τη χρήση συστήµατος υψηλής τεχνολογίας ο Γ. έχει σταδιακά αποκτήσει δεξιότητες αλφαβητισµού
και τεχνολογικού αλφαβητισµού, τις οποίες δεν είχε καθόλου µέχρι την ηλικία
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των 19 ετών. Με µέσα από λογισµικό πρόσβασης και επικοινωνίας και τη
χρήση συµβόλων, σε ένα δοµηµένο πρόγραµµα παρέµβασης ο Γ. είναι σήµερα σε θέση να γράφει, να διαβάζει και να χρησιµοποιεί µε άνεση το διαδίκτυο.
Λέξεις-κλειδιά: υποστηρικτική τεχνολογία, εναλλακτική επικοινωνία
Α. Μισιρλή, Α. Μιχαλόπουλος, ∆. Νικολός, Γ. ∆αβράζος, Ν. Μπακόπουλος,
Πανεπιστήµιο Πατρών,
H εκπαιδευτική ροµποτική scratch-lego wedo στην ειδική αγωγή «µια µελέτη
περίπτωσης»
Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι να δείξει τα αποτελέσµατα της διδακτικής αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ροµποτικής (Scratch & Lego WeDo)
σε τάξη νηπιαγωγείου και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε µαθητές µε νοητική υστέρηση. Συγκεκριµένα στο νηπιαγωγείο χρησιµοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πακέτο LEGO WeDo µε το αντίστοιχο λογισµικό. Στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση το λογισµικό του εκπαιδευτικού πακέτου LEGO WeDo αντικαταστάθηκε µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Scratch.
Η γλώσσα Scratch είναι ιδανική για την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων στους µαθητές που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν τις
προκλήσεις της διαρκώς µεταβαλλόµενης Κοινωνίας της Πληροφορίας. Τα
στοιχεία της γλώσσας Scratch που διευκολύνουν την εκµάθησή της από αρχάριους προγραµµατιστές περιλαµβάνουν:
1. τον οπτικό προγραµµατισµό αφού οι εντολές είναι ψηφίδες που µπορούν να συνδυαστούν µόνο µε σωστούς συντακτικά τρόπους,
2. τον εύκολο χειρισµό των πολυµέσων αφού ήχοι και εικόνες εισάγονται
εύκολα στο περιβάλλον της Scratch,
3. την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας τόσο για το περιβάλλον όσο και
για τις εντολές της γλώσσας προγραµµατισµού.
Η ροµποτική εξασφαλίζει ένα νέο τρόπο προσέγγισης της Πληροφορικής που µπορεί να εξάψει το ενδιαφέρον των µαθητών ενώ έρχονται σε επαφή µε σηµαντικές έννοιες της επιστήµης των υπολογιστών. Το ροµποτικό
πακέτο των Lego WeDo αποτελείται από τρία ενεργά στοιχεία, έναν αισθητήρα απόστασης, έναν αισθητήρα κλίσης και έναν κινητήρα. Τα ενεργά στοιχεία µπορούν να συνδυαστούν µε τα συνηθισµένα τουβλάκια Lego για τη
δηµιουργία διαφόρων κατασκευών και ως εκ τούτου να καλλιεργήσουν οι
µαθητές δεξιότητες λεπτής κινητικότητας. Τα Lego WeDo µπορούν να προγραµµατιστούν είτε µέσω της ειδικής γλώσσας προγραµµατισµού που παρέχεται στο πακέτο ή µε τη χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού Scratch την
οποία και θα χρησιµοποιήσουν οι µαθητές Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν αποτελούνταν από την κατασκευή αντικειµένων καθηµερινής ζωής
(π.χ. παιχνιδιών ή συσκευών) µε γνώµονα την προτίµηση των µαθητών».

124
Η έρευνα που υλοποιήθηκε είναι ποιοτική και επιλέχθηκε ως µέθοδος η
µελέτη περίπτωσης για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης. Από την ανάλυση των
αποτελεσµάτων διαπιστώθηκαν ποιοτικές τροποποιήσεις που θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη για κατάλληλη ενσωµάτωση της ροµποτικής και του προγραµµατισµού στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών µε νοητική καθυστέρηση σε διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα αποτυπώνονται οι αλλαγές που επέφερε η χρήση της ροµποτικής και του προγραµµατισµού στην ανάπτυξη του συµβολικού και κατασκευαστικού παιχνιδιού µε την
ένταξη του συµπεριφοριστικού πλαισίου µάθησης «αιτία – αποτέλεσµα»
σχετικά µε την κίνηση της ροµποτικής κατασκευής, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
κατασκευαστικού εποικοδοµισµού. Στο κοινωνικό πλαίσιο καταγράφηκε ενίσχυση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και δεξιοτήτων µε συνακόλουθη
ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης των παιδιών και στις δυο
βαθµίδες εκπαίδευσης.
Λέξεις-κλειδιά: Ειδικές ανάγκες, προγραµµατισµός, εκπαιδευτική ροµποτική,
Scratch, LEGO WeDo
Β. Γιαννοπούλου, Εκπαιδευτικός Οδηγός πρώτης ανάγνωσης της αγγλικής
γλώσσας για µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες
Στόχος: Στόχος της δηµιουργίας του οδηγού πρώτης ανάγνωσης είναι να
βοηθήσει αρχάριους µαθητές που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες να
βελτιώσουν την αναγνωστική τους ικανότητα. Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην ανάγνωση της αγγλικής
γλώσσας και ως εκ τούτου οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταλείπουν την
προσπάθεια εκµάθησής της. Ο οδηγός στοχεύει στη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες καθώς και στη
βελτίωση της επίδοσης των µαθητών αυτών στην ορθογραφία.
Μεθοδολογία: Για τη δηµιουργία του οδηγού χρησιµοποιήθηκαν λέξεις οι
οποίες διαφέρουν κατά ένα γράµµα, είναι διαδεδοµένες στη διδασκαλία των
αρχάριων µαθητών και οµαδοποιήθηκαν. Για κάθε µια λέξη βρέθηκε η αντίστοιχη εικόνα της και το υλικό αυτό µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή οπτικοποιήθηκε. Στη συνέχεια, το υλικό δοκιµάστηκε σε ένα τµήµα της
πρώτης προκαταρκτικής τάξης των αγγλικών το οποίο αποτελείται από πέντε µαθητές δύο εκ των οποίων αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες.
Αποτελέσµατα
Οι µαθητές δέχτηκαν µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό την προβολή του οδηγού
µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και ανταποκρίθηκαν θετικά. Κατά τη διάρκεια της προβολής αν και οι µαθητές δε γνώριζαν κάποιες λέξεις τις διάβασαν σωστά και κατάλαβαν τη σηµασία τους µέσα από τις εικόνες. Ιδιαίτερα οι
µαθητές που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες βοηθήθηκαν πολύ και
διάβασαν σωστά όλες τις λέξεις.
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Λέξεις-κλειδιά. Αγγλική γλώσσα, µαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστική ικανότητα, ηλεκτρονικός υπολογιστής
Ελευθερία Αβραµίδου, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Γ/Ν Παπαγεωργίου,
Πρώτη γραφή-ανάγνωση: η προσέγγιση µιας κατασκευής
Στόχος: Η παρούσα εργασία αφορά στα παιδιά Α’ Τάξης ∆ηµοτικού που επισκέφτηκαν την Εξωτερική Υπηρεσία Λογοθεραπείας του ΓΠΝ Παπαγεωργίου µε αίτηµα τις δυσκολίες που παρουσίαζαν στην γραφή και στην ανάγνωση.
Μεθοδολογία: Από τη λήψη του ιστορικού, την κλινική παρατήρηση, τη µαθησιακή εκτίµηση και την συνέντευξη µε τον/την εκπαιδευτικό των παιδιών
προκύπτει ότι οι δυσκολίες στην γραφή και την ανάγνωση συνδέονται µε ένα
ευρύ φάσµα δυσκολιών.
Αποτελέσµατα: Με βάση το ιστορικό των παιδιών προκύπτει ότι: 46,3% των
παιδιών επισκέφτηκαν την Υπηρεσία µόλις ένα µήνα µετά την έναρξη του
σχολικού έτους χωρίς να έχει γίνει σύσταση για περαιτέρω διερεύνηση των
δυσκολιών τους κατά τη διάρκεια του νηπιαγωγείου. 29,1% των παιδιών επισκέφτηκαν την Υπηρεσία δυο µήνες πριν τη λήξη του σχολικού έτους και
το 14,6% των παιδιών επισκέφτηκαν την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς.
Συµπεράσµατα: Καθώς ο τρόπος προσέγγισης της πρώτης γραφήςανάγνωσης είναι καθοριστικός για την αντίληψη που δοµεί το παιδί για τον
γραπτό λόγο, τα αποτελέσµατα της µελέτης θέτουν µια σειρά από ερωτήµατα που αφορούν τόσο στη µετάβαση των παιδιών από την προσχολική στη
σχολική εκπαίδευση, όσο και στη διδασκαλία της πρώτης γραφής- ανάγνωσης.
Η ανακοίνωση φιλοδοξεί να συµβάλλει σε µια διαφορετική θεώρηση τόσο για την κατάκτηση του γραπτού λόγου όσο και για την διδασκαλία του
γλωσσικού µαθήµατος: πρώτη γραφή-ανάγνωση και να δώσει τη δυνατότητα
στους εκπαιδευτικούς να σκεφτούν και χρησιµοποιήσουν νέες µεθόδους
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Λέξεις-κλειδιά: Πρώτη γραφή-ανάγνωση, κατασκευή, δυσκολίες στην κατάκτηση του γραπτού λόγου, µετάβαση, προσχολική-σχολική ηλικία.
Φωτεινή Σουλιώτη και ∆ηµήτρης Αλιµήσης, ΑΣΠΑΙΤΕ, παράρτηµα ΠΑΤΡΑΣ,
H εκπαιδευτική τεχνολογία στην Ειδική Αγωγή: βιβλιογραφική µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και µια µελέτη περίπτωσης
Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη συµβολή των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζε-
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ται η εµπειρία από την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiaration µε ένα δείγµα µαθητών µε αυτισµό και κινητικά προβλήµατα, ηλικίας 14-22 χρόνων στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) νοµού Αχαΐας. Το θέµα της
διδακτικής παρέµβασης ήταν «Τα ζώα του αγροκτήµατος». Και ο βασικός
σκοπός ήταν η εµπλοκή των µαθητών σε µια εποικοδοµητική µαθησιακή
διαδικασία µε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού από τους ίδιους τους
µαθητές. Η διδακτική µας παρέµβαση στόχευε : α) να «παρατηρήσει» την
συµπεριφορά των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες στο χειρισµό του εκπαιδευτικού λογισµικού Inspiration, β) να δηµιουργήσει ένα ευχάριστο και
συνεργατικό περιβάλλον µάθησης για τους µαθητές, γ) να παρατηρηθεί ο
τρόπος εργασίας των µαθητών, δ) να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα τέτοιων δραστηριοτήτων µέσα στα πλαίσια µιας σχολικής τάξης ειδικής αγωγής.
Η διδακτική µεθοδολογία που υιοθετήθηκε κατά την διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων µε το λογισµικό Inspiration, βασίστηκε στον εποικοδοµητισµό (constructivism). Η εποικοδοµητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε έδωσε έµφαση όχι µόνο στην ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη διαδικασία
της µάθησης, αλλά και στην κατάκτηση της γνώσης από τους ίδιους µε ταυτόχρονη αποφυγή παροχής έτοιµης γνώσης από την εκπαιδεύτρια. Από τις
απαντήσεις των µαθητών σε φύλλο αξιολόγησης αλλά και από την παρατήρηση της συµµετοχής τους στις εργαστηριακές δραστηριότητες διαπιστώθηκε ότι το Inspiration µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό διδακτικό εργαλείο
για την διευκόλυνση της µάθησης για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες. Αξίζει
επιπλέον να σηµειωθεί ότι οι µαθητές κατά την διάρκεια των µαθησιακών
δραστηριοτήτων ήταν συνεργάσιµοι και εργάσθηκαν µε αυθορµητισµό και
προθυµία. Η ενεργός συµµετοχή τους βοήθησε στην ανάπτυξη του προβληµατισµού, της δηµιουργικότητας και της αφοσίωσης των µαθητών στη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων. Τελικά η εργασία αυτή συµπεραίνει ότι εκπαιδευτικά λογισµικά όπως το Inspiration µπορούν να είναι αποδοτικά στο
χώρο της ειδική αγωγή.
Λέξεις κλειδιά : Inspiration, εποικοδοµητισµός, ειδική αγωγή.
17.30-18.00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
16.00-18.00: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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Χ. Συριοπούλου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ∆ηµήτριος Κασίµος, Παιδιατρική Κλινική ∆ΠΘ, Ελευθέριος Κοντόπουλος, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Τσικουλάς, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης,
Θέµατα αξιολόγησης και χαρακτηριστικά των παιδιών µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Ο στόχος αυτής της µελέτης ήταν να καταγραφούν οι προβληµατισµοί σχετικά µε την αξιολόγηση παιδιών µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (∆Α∆).
Η έρευνα -η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο 2007-2009περιελάµβανε ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις 273 γονέων και κηδεµόνων παιδιών µε ∆Α∆, οι οποίοι προσέρχονταν στο Αναπτυξιακό Κέντρο του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι συχνότερα εµφανιζόµενες διαταραχές αφορούν την αδυναµία επικοινωνίας και την κοινωνικότητα.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα χαρακτηριστικά ποικίλουν από παιδί σε παιδί. Η
τακτική αξιολόγηση µπορεί να αναγνωρίσει την εµφάνιση νέων ή ακόµα και
την εξασθένιση των ήδη υπαρχόντων χαρακτηριστικών.
Το συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι η αξιολόγηση και η διάγνωση είναι
ιδιαίτερα δύσκολα αντικείµενα. Για την επιτυχηµένη προσέγγιση και ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παιδιών µε ∆Α∆, η οποία δε βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια, απαιτείται η τακτική παρακολούθηση αυτών των παιδιών
και η συστηµατική συνεργασία πολλών επιστηµόνων. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να συνεισφέρουν παρουσιάζοντας τις δικές τους παρατηρήσεις σχετικά
µε το παιδί στην καθηµερινή του λειτουργία στο σχολείο.
Λέξεις-κλειδιά: διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, αξιολόγηση, χαρακτηριστικά.
Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας,
Συνεργασία των δάσκαλων του γενικού σχολειού µε τους σχολικούς συµβούλους γενικής και ειδικής αγωγής και τα ΚΕ∆∆Υ (Κέντρα ∆ιαφοροδιάγνωσης,
∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) για την ανίχνευση, αξιολόγηση και διάγνωση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες
Ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι αφενός να επισηµάνει τη δυσκολία διάγνωσης των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες στο γενικό σχολείο
και αφετέρου να παρουσιάσει µια τεχνική συνεργασίας ανάµεσα σε όλους
τους εµπλεκόµενους στην αξιολόγηση του µαθητή –δάσκαλος της τυπικής
τάξης, δάσκαλος του τµήµατος ένταξης, σχολικός σύµβουλος γενικής και ειδικής αγωγής και ΚΕ∆∆Υ- µε απώτερο σκοπό την πιο έγκυρη και έγκαιρη
διάγνωση των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες.
Συνηθίζεται σε πολλά σχολεία να παραπέµπονται οι µαθητές στα
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ΚΕ∆∆Υ µε απλή γνωµάτευση των δασκάλων και σχολικών συµβούλων. Αυτό οδηγεί πολύ συχνά σε συσσώρευση περιπτώσεων προς εξέταση από τα
ΚΕ∆∆Υ, αργοπορία στη διεξαγωγή των τεστ που απαιτούνται για τη διάγνωση και τελικά καθυστέρηση στη σύνταξη του εξατοµικευµένου προγράµµατος
παρέµβασης.
Με την ανακοίνωσή µας θα παρουσιάσουµε µια τεχνική συνεργασίας ανάµεσα στα εµπλεκόµενα πρόσωπα, που βασίζεται αρχικά στην αξιολόγηση του
µαθητή από το δάσκαλο της τυπικής τάξης και το σχολικό σύµβουλο γενικής
αγωγής. Πρόκειται για αξιολόγηση που βασίζεται στους στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών (ΑΠΣ) για τη Γλώσσα και τα Μαθηµατικά.
Η τεχνική αυτή έλαβε χώρα κατά την τρίχρονη θητεία ως σχολικής συµβούλου της εισηγήτριας στην 5η Περιφέρεια Π.Ε. Καρδίτσας, τα έτη 20072010. Η αξιολόγηση ακολουθούνταν από βραχύχρονα εξατοµικευµένα προγράµµατα παρέµβασης που καταρτίζονταν από το δάσκαλο της τάξης και το
σύµβουλο γενικής αγωγής. Κατά περίπτωση µπορούσε να εµπλέκεται και ο
δάσκαλος του τµήµατος ένταξης. Ο σχολικός σύµβουλος ειδικής αγωγής ενηµερώνονταν και ζητούνταν η συµµετοχή του αργότερα, αν από το εξατοµικευµένο πρόγραµµα παρέµβασης δεν καλύπτονταν οι αδυναµίες του µαθητή. Στο ΚΕ∆∆Υ καταφεύγαµε µόνο σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις και
όταν διαπιστώνονταν ότι και µε τη συνδροµή του συµβούλου ειδικής αγωγής
δε λύνονταν τα προβλήµατα.
Όλη αυτή η διαδικασία φάνηκε να έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα, αφού η
παρέµβαση ήταν άµεση και έγκαιρη και επιπλέον όλη η προσπάθεια βοηθούσε ιδιαίτερα το έργο του ΚΕ∆∆Υ, αφού ακόµη και για τους µαθητές που
παραπέµπονταν, υπήρχε έτοιµος φάκελος αρχικής αξιολόγησης του µαθητή.
Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση µαθητή, µαθησιακές δυσκολίες, συνεργασία, δάσκαλος, σχολικός σύµβουλος, ΚΕ∆∆Υ
Ελένη Τσάνταλη, Β΄ ΚΕ∆∆Υ Θεσσαλονίκης,
Αυτισµός µε και χωρίς νοητική υστέρηση: 2 µελέτες περίπτωσης
Η διαφοροδιάγνωση του αυτισµού χωρίς νοητική υστέρηση από αυτή µε
νοητική υστέρηση σε µεγάλα παιδιά είναι δύσκολη στην κλινική πράξη λόγω
της δυσκολίας ή και αδυναµίας πλήρους νευροψυχολογικής εκτίµησης. Οι
δυο διαταραχές έχουν κλινική εικόνα µε πολλά κοινά σηµεία. Στοιχεία που
αφορούν τη λειτουργικότητα, τη γλωσσική λειτουργία, την επικοινωνία, τις
νοητικές και εκτελεστικές λειτουργίες, αν εκµεταλλευτούν σωστά από τις έµµεσες πηγές πληροφοριών εκτός της κλινικής εξέτασης είναι βοηθητικά στη
διάγνωση. Στη συγκεκριµένη παρουσίαση δυο µελετών περίπτωσης υποστηρίζεται ότι η βλάβη στην κοινωνική αλληλεπίδραση, η στερεοτυπική ή ιδιοσυγκρασιακή γλώσσα, οι φτωχές επικοινωνιακές δεξιότητες, η έλλειψη
παιχνιδιού προσποίησης και µίµησης και τα περιορισµένα ενδιαφέροντα εί-
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ναι κοινά στοιχεία και για τις δυο διαταραχές. Αυτά που τις διαφοροποιεί φαίνεται να είναι οι καλύτερες εκτελεστικές και νοητικές λειτουργίες, η καλύτερη
λειτουργικότητα και η ποικιλία συναισθηµάτων που καθιστούν το παιδί µε
αυτισµό χωρίς νοητική υστέρηση περισσότερο ανεξάρτητο από το παιδί µε
αυτισµό µε νοητική υστέρηση.
Λέξεις-κλειδιά: αυτισµός, νοητική υστέρηση, διαφοροδιάγνωση, νευροψυχολογική εκτίµηση.
Σ. Γκιαούρη, Χ. Γκιαούρης, Α. Αλευριάδου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
Ανίχνευση δυσκολιών ψυχοκοινωνικής προσαρµογής σε παιδιά µε νοητική
αναπηρία µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών
Η ανίχνευση και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων ψυχοκοινωνικής προσαρµογής στα παιδιά µε νοητική αναπηρία παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς προκύπτουν κυρίως έµµεσα µε βάση τις αξιολογήσεις εκπαιδευτικών
και γονέων ή µέσω της συστηµατικής παρατήρησής τους. Η προσπάθεια
που έγινε σ’ αυτήν την έρευνα ήταν να κατασκευαστεί πιλοτικά ένα λογισµικό
ανίχνευσης των δυσκολιών ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής προσαρµογής των παιδιών µε νοητική αναπηρία, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες
στην ειδική αγωγή. Μια συστοιχία αποτελούµενη από 40 νατουραλιστικές ιστορίες µε πρωταγωνιστές παιδιά τυπικής ανάπτυξης, σε µορφή βίντεο κατασκευάστηκε µέσω της χρήσης των σχεδιαστικών προγραµµάτων Adobe
Director 11, Corel Draw X4 και Photoshop CS4. Για τις ανάγκες της εφαρµογής δηµιουργήθηκε ένας κώδικας σε γλώσσα Lingo για την εξαγωγή χρήσιµων πληροφοριών από τις επιδόσεις των παιδιών. Η δοµή της συστοιχίας
των βίντεο αποτελούνταν από τρεις βασικές κατηγορίες: α) Κοινωνική Επάρκεια, β) Συναισθηµατική Επάρκεια και γ) Προβλήµατα Συµπεριφοράς.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν θετικές στατιστικώς σηµαντικές
συσχετίσεις του Pearson, οι οποίες κυµαίνονταν από.39 µέχρι.63 µεταξύ των
επιδόσεων των 50 παιδιών µε ελαφρά νοητική αναπηρία, στις κατηγορίες
ψυχοκοινωνικής προσαρµογής του λογισµικού και των απαντήσεων των εκπαιδευτικών τους στην κλίµακα Ψυχοκοινωνικής Προσαρµογής των Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκη και Μυλωνά (2008). Συµπληρωµατικά, οι
κατηγορίες των έργων του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ικανοποιητικώς αξιόπιστες, χρησιµοποιώντας το συντελεστή αξιοπιστίας alpha
του Cronbach για τα παιδιά µε νοητική αναπηρία (a=0.89). Η συµβολή των
ψυχοκοινωνικών παραγόντων που προέκυψαν κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική
για το σχεδιασµό κατάλληλα στοχευόµενων παρεµβάσεων στο πεδίο της
εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων για τα άτοµα µε νοητική αναπηρία.
Λέξεις-κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, Νοητική αναπηρία, Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
18.00-20.00 : ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Μαρία Ράντζου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Hermann- Triarchi, Ludwig- Maximilian University of Munich,
Εκπαιδευτικά προγράµµατα ενσωµάτωσης για παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Το
µοντέλο της Βαυαρίας
Το θέµα της σχολικής ένταξης παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τόσο τις επιστήµες της Αγωγής όσο και την
εκπαιδευτική πολιτική της Βαυαρίας. Ήδη εφαρµόζονται στη σχολική πράξη
αξιόλογα ενταξιακά προγράµµατα µε ικανοποιητικά, πολλές φορές µάλιστα
πολύ καλά αποτελέσµατα. Από το 2009 ισχύει στη Γερµανία η διεθνής σύµβαση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των Ατόµων µε
Αναπηρία. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια να κινητοποιηθούν νέες δραστηριότητες και προσπάθειες µε στόχο τη δηµιουργία και παροχή πολλαπλών δυνατοτήτων συνεκπαίδευσης παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις σχολικές βαθµίδες. Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει στην αρχή µια σύντοµη αναφορά σε θέσεις και απόψεις που συζητούνται
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έντονα στον πανεπιστηµιακό, πολιτικό και εκπαιδευτικό χώρο της Γερµανίας σχετικά µε την εφαρµογή της παραγράφου
26 της παραπάνω διεθνούς σύµβασης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια θα δοθεί µια
συνολική εικόνα της εκπαιδευτικής πολιτικής που έχει αναπτυχθεί στη Βαυαρία σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακούς φορείς για τη συνεκπαίδευση µαθητών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τέλος θα παρουσιαστούν
συγκεκριµένα υποστηρικτικά µέτρα που αναπτύχθηκαν και βρίσκουν ήδη εφαρµογή στις διάφορες σχολικές βαθµίδες στη Βαυαρία.
Prof. Dr. Tova Most, Head of the Department of School Counseling and
Special Education, Constantiner School of Education, Tel-Aviv University,
Speech Intelligibility and Social Aspects of Deaf and Hard of Hearing Children.
(Καταληπτότητα της οµιλίας και οι κοινωνικές της παράµετροι στα παιδιά µε
κώφωση και βαρηκοΐα).
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As a result of their hearing loss, many deaf/hh individuals are typified by
specific voice and speech characteristics that may affect their speech intelligibility. Within spoken language communication, speech intelligibility is a
main factor that can influence the success of interactions with hearing individuals. In fact, beyond affecting one’s ability to communicate ideas, feelings, and experiences efficiently and successfully, speech intelligibility may
also render an impact on interpersonal functioning and on others’ perceptions of the deaf/hh persons.
Currently, there is a predominance of individual inclusion of deaf/hh individuals in regular educational systems with hearing students. This trend
has resulted from, on the one hand, the implementation of the Special Education Law in many countries, which calls for maximum inclusion, and, on
the other hand, recent technological developments in sensory aids and assistive listening devices (hearing aids, cochlear implants, FM systems),
which have substantially improved use of the auditory channel. Thus, nowadays many deaf/hh children are included in regular classes with normally
hearing peers, where spoken language comprises the mode of communication and its intelligibility constitutes a central factor affecting their emotional
state and social relationships, particularly with hearing individuals.
This lecture raises the issue that the ability of deaf/hh individuals to use spoken language for communication constitutes a central factor affecting attitudes towards them as well as their own emotional state, social relationships, and occupational competence. The lecture will present data relevant
to these topics with regard to deaf/hh individuals at different ages and in
various educational programs.
Prof. Dr. Annette Leonhardt, Chair of Education of the Deaf and Hard of
Hearing, Department of Pedagogy and Rehabilitation, Ludwig – Maximilian’s
University of Munich,
Schooling of hearing impaired in Germany - Development and current
status.
(Η σχολική εκπαίδευση των παιδιών µε απώλεια ακοής στη Γερµανία – Ανάπτυξη και σύγχρονη κατάσταση).
Germany has a long tradition of providing hearing-impaired learners with an
education: after Samuel Heinicke opened the school for the deaf in Leipzig
in 1778, more and more deaf schools (and other special schools, e.g. for the
blind, physically disabled or mentally handicapped) were established.
While the first deaf schools were responsible for all hearing-impaired
pupils, two distinct types of schools, namely schools for the deaf and schools
for the hard of hearing were developed at the turn of the 19th/20th century.
Almost exactly 100 years later (around the turn of the 20th/21st century) the
schools for the deaf and hard of hearing were merged into "support centres".
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The reasons are multifaceted: declining numbers of pupils in general, the
trend to integration in schools, new conditions for the development through
early diagnosis (new born hearing screening), digital hearing aids, cochlear
implants as well as an early onset and an effective early childhood education.
Since the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities was
passed in 2009, the debate about inclusive education and a "School for All"
has intensified. Schools for children with learning difficulties are being targeted primarily. This type of school does not exist in many countries. The
support of these students is a matter for mainstream schools there. When
arranging an educational placement for hearing-impaired children and adolescents, our current starting-point is to offer both kinds of provision (i.e. a
placement in a learning support centre and a placement in a mainstream
school) in order to meet the wishes of all, or most, parents.
When supporting hearing-impaired children and adolescents in Germany, the traditional focus has been on spoken language. Technological developments and the trend towards school integration have further strengthened this approach. In the interim, "bilingual classes" (both speech and sign
language are used in teaching) are being offered in schools for the hearingimpaired.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
09.00-11.00: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ:
Συντονιστής: Μάρω ∆όικου - Αυλίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Ελισάβετ Αλευρίδου, εκπαιδευτικός,
∆υσλεξία και προβλήµατα συµπεριφοράς: η οπτική των µητέρων.
Σε πολλές ερευνητικές µελέτες διαπιστώνεται η συνύπαρξη της δυσλεξίας µε
προβλήµατα συµπεριφοράς. Το ενδεχόµενο αυτό καθώς και η απουσία ερευνητικών δεδοµένων σχετικά µε το ρόλο των γονέων στην αποκατάσταση
των µαθησιακών δυσκολιών και των προβληµάτων συµπεριφοράς στην ελληνική βιβλιογραφία αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης έρευνας.
Πρωταρχικό σκοπό της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση
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εµφάνισης προβληµάτων συµπεριφοράς σε παιδιά µε δυσλεξία, όπως αυτή
διαπιστώνεται από τις µητέρες τους. Στην έρευνα συµµετείχαν είκοσι µητέρες
παιδιών µε δυσλεξία. Το εργαλείο που επιλέχτηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η ηµιδοµηµένη συνέντευξη και η µέθοδος ανάλυσης των δεδοµένων ήταν η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως, σύµφωνα µε τις µητέρες, τα παιδιά µε δυσλεξία παρουσιάζουν προβλήµατα συµπεριφοράς εσωτερικευµένης ή/και εξωτερικευµένης
µορφής. Συγκεκριµένα, το άγχος, η χαµηλή αυτοεκτίµηση και η επιθετικότητα
είναι τα προβλήµατα που εντόπισαν οι µητέρες στα παιδιά τους. Τα συγκεκριµένα προβλήµατα εξακολούθησαν να εµφανίζονται, στις περισσότερες
περιπτώσεις, και µετά τη διάγνωση της δυσλεξίας. Ωστόσο, η διάγνωση της
µαθησιακής δυσκολίας επηρέασε σηµαντικά τις αντιδράσεις και τους χειρισµούς των µητέρων καθώς ο εκνευρισµός και η πίεση προς το παιδί έδωσαν
τη θέση τους στην κατανόηση, στην προσπάθεια της µητέρας να αλλάξει τη
συµπεριφορά της προς το παιδί και στη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των
δυο πλευρών. Επίσης, διαπιστώθηκε πως, µετά τη διάγνωση, οι µητέρες αναζήτησαν βοήθεια από ψυχολόγους για την ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών
δεξιοτήτων των παιδιών και επιδίωξαν να ενισχύσουν την κοινωνικοποίησή
τους. Τα ευρήµατα της έρευνας κατέδειξαν πως, παράλληλα µε την παροχή
µαθησιακής στήριξης, είναι αναγκαία η διάγνωση και η αντιµετώπιση των
συναισθηµατικών και ψυχοκοινωνικών προβληµάτων των µαθητών µε δυσλεξία.
Λέξεις-κλειδιά: δυσλεξία, προβλήµατα συµπεριφοράς, µητέρες
Πελαγία Αποστόλου, ΚΕ∆∆Υ ∆υτικής Θεσσαλονίκης,
Κοινωνικές σχέσεις των έφηβων µε δυσλεξία.
Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, οι µαθητές µε δυσλεξία, συχνά, παρουσιάζουν δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, δέχονται κοροϊδευτικά σχόλια και
απορρίπτονται από τους συνοµηλίκους τους. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται
από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, δεν υπάρχουν στον ελληνικό χώρο έρευνες που εστιάζονται στις αντιλήψεις των µαθητών µε δυσλεξία σχετικά µε το ζήτηµα αυτό. Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση των κοινωνικών σχέσεων των εφήβων µε δυσλεξία, µε βάση τις αναφορές τόσο των ίδιων όσο και των µητέρων τους.
Ως ερευνητική µέθοδος επιλέχτηκε η µελέτη περίπτωσης (case study)
µαθητών µε διάγνωση δυσλεξίας. Τα δεδοµένα, τα οποία συγκεντρώθηκαν
µέσω ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων µε δεκαεννέα εφήβους µε δυσλεξία και
τις µητέρες τους, αναλύθηκαν µε την ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας κατέδειξαν πως σχεδόν όλοι οι µαθητές είχαν καλές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους. Κάποιες µητέρες υπογράµµισαν την
καλή κοινωνική θέση των παιδιών τους. Από την άλλη, ορισµένοι µαθητές
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φάνηκε πως χαρακτηρίζονταν από κοινωνική αναστολή, καθώς είχαν περιορισµένες κοινωνικές επαφές. Επίσης, διαφάνηκε η απροθυµία των µαθητών
µε δυσλεξία να κοινοποιήσουν τις δυσκολίες τους στους συµµαθητές τους.
Πάντως, οι συµµαθητές προσπαθούσαν να στηρίξουν µαθησιακά τους µαθητές µε δυσλεξία, ενώ οι φίλοι τους παρείχαν και συναισθηµατική στήριξη. Τα
ευρήµατα της παρούσας έρευνας µπορούν να αποβούν χρήσιµα για τους
εκπαιδευτικούς, ως προς την ενηµέρωση των µαθητών µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες όσο και των γονέων τους σχετικά µε τις κοινωνικές δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιάζουν οι έφηβοι µε δυσλεξία. Επιπλέον, µπορούν να συµβάλουν στο σχεδιασµό προγραµµάτων για την ενίσχυση των
κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών αυτών.
Λέξεις-κλειδιά: δυσλεξία, έφηβοι, κοινωνικές σχέσεις.
Ανδρέας Γκαράνης, εκπαιδευτικός,
Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των µαθητών µε ελαφρά νοητική
καθυστέρηση µέσα από την εφαρµογή της µεθόδου project,
Οι περισσότερες διδακτικές µέθοδοι που προτείνονται για µαθητές µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση εστιάζονται στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αποτίµηση της πορείας µίας διδασκαλίας της γλώσσας σε εφήβους µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση. Βασικός στόχος της έρευνας υπήρξε ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση των
τροποποιήσεων που πρέπει να γίνουν κατά τη διδασκαλία της γλώσσας, ώστε να αποκτήσουν οι µαθητές µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση τις δεξιότητες ανάγνωσης και κατανόησης της γλώσσας.
Η έρευνα διεξήχθη σε µονάδα εξωτερικής στήριξης ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε τέσσερις έφηβους µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση, που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η µέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η έρευνα δράσης. Η διδακτική παρέµβαση που σχεδιάστηκε και
εφαρµόστηκε στον πρώτο κύκλο δράσης αποσκοπούσε στην εκµάθηση συγκεκριµένων στρατηγικών και τεχνικών που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της
αναγνωστικής κατανόησης. Από την αξιολόγηση του κύκλου αυτού καταδείχθηκε η µονοµερής εστίαση σε γνωστικούς στόχους και η ανάγκη για ενίσχυση της συµµετοχής των µαθητών και της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης.
Για το λόγο αυτό, κατά το δεύτερο κύκλο δράσης εφαρµόστηκε µία προσαρµογή της µεθόδου project. Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδοµένων ήταν το ηµερολόγιο του εκπαιδευτικού και η παρατήρηση.
Τα αποτελέσµατα της παρέµβασης κατέδειξαν ότι οι µαθητές παρουσίασαν βελτίωση όσον αφορά την κατανόηση του γραπτού λόγου. Επίσης,
διαφάνηκε ότι η επιλογή της µεθόδου project διασφάλισε τη συµµετοχή τους
ενισχύοντας τα κίνητρα εµπλοκής τους στη µαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την καλλιέργεια των κοινωνικών
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τους δεξιοτήτων µέσα από τη συνεργασία και την κοινωνική αλληλεπίδραση.
Η τελευταία επηρέασε θετικά την εξέλιξη της µαθησιακής διαδικασίας.
Λέξεις-κλειδιά: νοητική καθυστέρηση, µέθοδος project, κοινωνική αλληλεπίδραση
Μάρω ∆όικου - Αυλίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Η επίδραση της δυσλεξίας στις σχέσεις µε τους συνοµήλικους κατά τη φοίτηση στο σχολείο και την τριτοβάθµια εκπαίδευση
Οι ερευνητικές µαρτυρίες καταδεικνύουν ότι οι µαθητές µε δυσλεξία, συχνά,
έρχονται αντιµέτωποι µε την απόρριψη των συµµαθητών τους ή περιθωριοποιούνται µέσα στην οµάδα των συνοµηλίκων τους, γεγονός που αποδίδεται
στη σχολική αποτυχία, σε ελλείµµατα στις γνωστικές λειτουργίες ή/και στις
περιορισµένες κοινωνικές τους δεξιότητες.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα τµήµα των ευρηµάτων µιας
ποιοτικής έρευνας, η οποία αποσκοπούσε στη διερεύνηση των εµπειριών
των ατόµων µε δυσλεξία στο µαθησιακό, τον κοινωνικό και το συναισθηµατικό τοµέα. Στην έρευνα συµµετείχαν δέκα νέοι µε δυσλεξία, που φοιτούσαν
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις. Με βάση την ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων, διαπιστώθηκε ότι, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ο τρόπος εξέτασης
των µαθητών µε δυσλεξία αποτελούσε την αφορµή για να ενηµερωθούν οι
συνοµήλικοί τους σχετικά µε τη µαθησιακή τους δυσκολία. Αν και γενικά οι
συµµετέχοντες είχαν καλές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους, σε αρκετές
περιπτώσεις αναφέρθηκαν στα κοροϊδευτικά σχόλια και την αµφισβήτηση
που δέχθηκαν από αυτούς, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης. Επίσης, διαφάνηκε πως, κάποιες φορές, η δυσλεξία είχε αρνητικές επιπτώσεις στη δηµιουργία φιλικών σχέσεων, καθώς δηµιουργούσε στους συµµετέχοντες συναισθήµατα ανασφάλειας και απόρριψης και τους οδηγούσε
στην υιοθέτηση κοινωνικά αδέξιας συµπεριφοράς. Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα παροχής ψυχοκοινωνικής στήριξης στους µαθητές και φοιτητές µε δυσλεξία. Επιπλέον, µπορούν να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω διερεύνηση των παραµέτρων που διαφοροποιούν τη στάση των συνοµηλίκων προς τα άτοµα αυτά και να αποβούν
χρήσιµα κατά το σχεδιασµό προγραµµάτων ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των µαθητών µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες.
Λέξεις-κλειδιά: δυσλεξία, σχέσεις µε συνοµηλίκους, φοιτητές
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ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ)
09.00-11.00:. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΘΕΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Ι. Αγαλιώτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και Γ. Τσιναρέλης
Γ. Τσιναρέλης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Εγκεφαλική λειτουργία, µύθοι και πραγµατικότητα στη γλώσσα και τα µαθηµατικά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. H περίπτωση των µαθησιακών δυσκολιών.
Οι διαφορές, σε βιολογικό και φυσιολογικό επίπεδο, µεταξύ ατόµων διαφορετικών φύλων είναι δεδοµένες, αλλά και οφθαλµοφανείς. Οι βιολογικές και
οι αναπτυξιακές διαφορές µεταξύ των ατόµων του ιδίου φύλου ενώ είναι υπαρκτές δεν είναι εύκολα εντοπίσηµες.
Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν δηµοσιευτεί ερευνητικές εργασίες που εντόπισαν φυσικές διαφορές στον εγκέφαλο αγοριών και κοριτσιών. Η έρευνα
αιτιολογεί τις διαπιστούµενες διαφορές στις δοµικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο επίπεδο της εκδηλούµενης συµπεριφοράς, στην ανάπτυξη, αλλά και στη µαθησιακή διαδικασία. Περισσότερο έντονα δε στη
γλώσσα και τα µαθηµατικά, ειδικότερα δε στο φάσµα των λεγόµενων Μαθησιακών ∆υσκολιών.
Οι αναπτυξιακοί νευροεπιστήµονες έχουν διαπιστώσει πως κατά την
νηπιακή ηλικία η αύξηση του εγκεφάλου µπορεί να ποικίλει από µερικούς
µήνες έως πέντε χρόνια. Επάνω σ’ αυτήν ακριβώς τη διαπίστωση στηρίζεται
η άποψη αρκετών, που θεωρούν ότι τ’ αγόρια πλεονεκτούν έναντι των κοριτσιών στις χωρικές και κινητικές δραστηριότητες, ενώ τα κορίτσια πλεονεκτούν έναντι των αγοριών στις γλωσσικές ικανότητες, (οµιλία, γραφή, ανάγνωση), τουλάχιστον κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια. Επάνω σ’ αυτό το
πλαίσιο στηρίχτηκε η έρευνά µας.
Τα αγόρια εκδηλώνονται κι ενεργούν µε «ευθεία συµπεριφορά, άµεση », σε
αντίθεση µε τα κορίτσια και τις γυναίκες που εκδηλώνονται µε « κυκλική συµπεριφορά, έµµεση ».
∆ιαφέρουν και που τα κορίτσια από τ’ αγόρια στη γλώσσα και τα µαθηµατικά;
Σε ποιους τοµείς πλεονεκτούν οι µεν των δε και ποιος ο ρόλος αυτής
της διαφοράς στη συνολική απόδοση των παιδιών;
Με ποιο τρόπο και πως µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί
και οι γονείς αυτές τις διαφορές προκειµένου να βελτιώσουν την επίδοση και
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τη συµπεριφορά των παιδιών;
Πόσο διαφυλικά είναι τα εκπαιδευτικά συστήµατα σήµερα και σε ποιο
βαθµό υιοθετούν την εκπαιδευτική διαφοροποίηση;
Γ. Ανδριώτου, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ι. Αγαλιώτης, Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας, ∆. Γουδήρας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου «η γλώσσα µου» για την α΄, β΄& γ΄ δηµοτικού, ως προς τη λειτουργικότητα του για τη διδασκαλία µαθητών / -τριών
µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας των
σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας, που χρησιµοποιούνται στην Α΄, Β΄& Γ΄
∆ηµοτικού, ως προς την διδασκαλία µαθητών / -τριών µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η αξιολόγηση στηρίζεται σε εκπαιδευτικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται διεθνώς για την αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων και διενεργείται σε δυο άξονες: (α) στον άξονα της γνώµης των εκπαιδευτικών και (β)
στον άξονα της εκτίµησης των ερευνητών. Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν είναι: (1) σαφήνεια διδακτικών στόχων, (2) κάλυψη προαπαιτούµενων
γνώσεων, (3) εισαγωγή νέων εννοιών, (4) σαφήνεια διδακτικών επεξηγήσεων, (5) επάρκεια παραδειγµάτων, (6) επάρκεια καθοδηγούµενης εξάσκησης,
(7) επάρκεια αυτόνοµης εξάσκησης και (8) επίπεδο δυσκολίας ασκήσεων.
Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι το εγχειρίδιο δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα περισσότερα κριτήρια της έρευνας, καθώς και ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα στα εγχειρίδια των 3 τάξεων. ∆ιαπιστώνεται, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να διακρίνουν την ανεπάρκεια του εγχειριδίου που χρησιµοποιούν σε σχέση µε κάποια από τα
κριτήρια της έρευνας, ενώ σε σχέση µε κάποια άλλα κριτήρια έχουν την τάση
να το υπερεκτιµούν. Τα ευρήµατα της έρευνας µπορούν να αξιοποιηθούν για
την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και της
ειδικής αγωγής, καθώς και όλων όσων εµπλέκονται στην εκπαίδευση ατόµων µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες µε οποιαδήποτε ιδιότητα, σχετικά µε τη
λειτουργικότητα των συγκεκριµένων εγχειριδίων στην καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη. Επίσης µπορούν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού και ιδιαίτερα εγχειριδίων που θα είναι προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις των µαθητών µε ειδικές ανάγκες.
Λέξεις-κλειδιά: Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, εγχειρίδιο Γλώσσας ∆ηµοτικού,
αξιολόγηση βιβλίων, εκπαιδευτικά κριτήρια
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Λυδία Αµπόνη-Τσούρα και συνεργάτες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Ειδικές δυσκολίες στα µαθηµατικά (δυσαριθµησία) σε παιδιά. Η πρώτη έκδοση ενός ψυχοµετρικού εργαλείου µέτρησης των µαθηµατικών δυσκολιών στο
δηµοτικό.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η µέτρηση συγκεκριµένων µαθηµατικών
εννοιών σε παιδιά του ∆ηµοτικού ηλικίας 9-12 ετών της ευρύτερης περιοχής
Αττικής και Κορινθίας. ∆ιεξήχθη στα πλαίσια της Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών του ΠΤ∆Ε Αθηνών, από µετεκπαιδευόµενους δασκάλους µε την καθοδήγηση της εισηγήτριας, ως µια πιλοτική εφαρµογή που έχει σκοπό την
στάθµιση ενός αξιόπιστου ψυχοµετρικού εργαλείου για παιδιά των µεγαλυτέρων τάξεων του ∆ηµοτικού. Το δείγµα αποτελείται από 210 µαθητές/τριες
αστικού και ηµιαστικού πληθυσµού. Η µέθοδος είναι της τυχαίας επιλογής,
το δε ψυχοµετρικό εργαλείο, που χρησιµοποιήθηκε, είναι το «∆ΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ 9-12» (Αµπόνη, Λ., 2010). Το ερωτηµατολόγιο εφαρµόστηκε πιλοτικά σε
µικρό δείγµα µαθητών, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και στη συνέχεια
χορηγήθηκε στο ευρύτερο δείγµα της έρευνας. Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS. Έγινε ανάλυση
παραγόντων(factor analysis) και εξήχθησαν 5 παράγοντες που µελετούν την
έννοια της δυσαριθµησίας.
Εξήχθησαν οι µέσοι όροι, και οι τυπικές αποκλίσεις και µελετήθηκαν τα
αποτελέσµατα, ως προς το φύλο, την ηλικία, την γλώσσα (µονόγλωσσοι και
δίγλωσσοι µαθητές). Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε άλλες αντίστοιχες
ελληνικές και διεθνείς έρευνες, ενώ συζητώνται και οι δυσκολίες καθώς και
τα όρια της παρούσας έρευνας. Το ψυχοµετρικό αυτό εργαλείο προτείνεται
να χρησιµοποιηθεί ως ένα αξιόπιστο και αποτελεσµατικό εργαλείο για παιδιά
αντίστοιχου πληθυσµού µε σκοπό την διάγνωση και αξιολόγηση ειδικών αναγκών σε µαθητές και µαθήτριες του ∆ηµοτικού στον ελλαδικό χώρο.
Λέξεις-κλειδιά: δυσαριθµησία, σειροθέτηση αριθµών, νοερός υπολογισµός,
λογικές ακολουθίες, ειδικές δυσκολίες
Γιώργος Κόσυβας, ∆ρ Παιδαγωγικής, Βαρβάκειο ΓΕΛ,
Λύση ανοιχτού προβλήµατος από µαθητές µε ειδικές ανάγκες: µια µελέτη περίπτωσης
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ανοιχτά θεωρούνται τα προβλήµατα των µαθηµατικών που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσµατα, λύνονται µε ποικίλες
στρατηγικές ή η εκφώνησή τους επιδέχεται πολλαπλή ερµηνεία. Συνήθως η
εκφώνηση είναι σύντοµη, δεν προδίδει άµεσα τη λύση και οι µαθητές θα
πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τις µαθηµατικές έννοιες που υπεισέρχονται
σε αυτήν.
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της σχέσης ανάµεσα στη
διερεύνηση και επίλυση ανοιχτού προβλήµατος από µαθητές µε ειδικές ανάγκες και την ανάπτυξη της ερευνητικής τους στάσης. Η έρευνα εκτυλίχτηκε
σε ένα τµήµα της Α΄ τάξης του 1ου Πειραµατικού Γυµνασίου Αθηνών και αξιοποιήθηκαν διαφορετικές µορφές οργάνωσης της τάξης των µαθηµατικών.
Ο πειραµατισµός είχε στόχο την εµπλοκή στη συνεργατική λύση του ανοιχτού προβλήµατος ακόµα και δύο µαθητών µε ειδικές µαθησιακές ανάγκες.
Το εν λόγω πρόβληµα συνδυάζει Μαθηµατικά και Εικαστικά. Η ανάλυση των
δεδοµένων είναι ποιοτική και αφορά κυρίως την λεπτή παρατήρηση των
δυαδικών και συλλογικών µαθηµατικών αλληλεπιδράσεων των µαθητών της
τάξης.
Τα αποτελέσµατα του εγχειρήµατος έδειξαν ότι το ανοιχτό πρόβληµα
συνέβαλε στην καλλιέργεια της ερευνητικής στάσης των µαθητών και στο κέντρισµα του ενδιαφέροντός τους για τα µαθηµατικά. Ειδικότερα επέτρεψε
στους δύο µαθητές που είχαν δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής όχι να τις
καταργήσουν, αλλά να τις «υπερβούν» ψυχολογικά. Η επιτυχής λύση του
προβλήµατος συνέβαλε στην υποχώρηση αναστολών, την επιµονή και την
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Επιπλέον, η αναγνώρισή από τους συµµαθητές τους και τον διδάσκοντα τόνωσε τα µαθησιακά κίνητρα και εµπλούτισε
τις γνωστικές κατακτήσεις τους, ενώ παράλληλα δεν αισθάνονταν περιθωριοποιηµένοι για τις ανεπάρκειές τους.
Οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες µπορούν να επιδεικνύουν ειδικές ικανότητες στα ανοιχτά προβλήµατα, αρκεί ο εκπαιδευτικός θα στηρίζει την προσπάθεια τους. Άλλωστε στη µελλοντική τους ζωή όλα τα προβλήµατα είναι
ανοιχτά και θα πρέπει να µελετούν νηφάλια όλες τις δυνατές λύσεις και να επιλέγουν τις καλύτερες.
Λέξεις-κλειδιά: ανοιχτό πρόβληµα, ερευνητική στάση, µαθητές µε ειδικές ανάγκες, µαθηµατική αλληλεπίδραση, µαθησιακά κίνητρα.
Ιωάννης Αγαλιώτης, Ευθυµία Κόιου, Βασιλική Χρυσικού, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
∆ιδάσκοντας γεωµετρία σε µαθητές µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: γνωστική ανάλυση και διδακτική διαχείριση συστηµατικών λαθών.
Η Γεωµετρία αποτελεί οργανικό τµήµα τόσο των προγραµµάτων σπουδών
των Μαθηµατικών του γενικού σχολείου, όσο και των προγραµµάτων που έχουν καταρτιστεί αποκλειστικά για διάφορες κατηγορίες σχολικών µονάδων
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Αυτό σηµαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών µε ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα αυτών που εµφανίζουν ήπιες
εκπαιδευτικές ανάγκες (Η.Ε.Α.), καλούνται, είτε στο γενικό σχολείο είτε σε
µονάδες ειδικής αγωγής, να κατακτήσουν γεωµετρικές γνώσεις και δεξιότητες. Ωστόσο, το θέµα των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε
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Η.Ε.Α. στην προσπάθειά τους να µάθουν Γεωµετρία και οι αντίστοιχες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη σχετική διδασκαλία έχει ερευνηθεί ελάχιστα,
τόσο παγκοσµίως όσο και, ιδιαίτερα, στην Ελλάδα. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζονται ερευνητικά δεδοµένα για τις γεωµετρικές γνώσεις και δεξιότητες µαθητών µε Η.Ε.Α., Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης, µε στόχο να
σκιαγραφηθεί ένα προφίλ δυνατοτήτων και αδυναµιών του συγκεκριµένου
τµήµατος του µαθητικού πληθυσµού και να αναδειχτούν τα σηµεία στα οποία
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διδασκαλία. Παρουσιάζονται επίσης συγκρίσεις µε µαθητές τυπικής ανάπτυξης ως προς τα είδη των λαθών.
Η συγκέντρωση των δεδοµένων έγινε µε τη µέθοδο της ηµι-δοµηµένης
κλινικής συνέντευξης και µε βάση εργαλεία που στηρίχθηκαν στους στόχους
των προγραµµάτων σπουδών γενικής και ειδικής αγωγής και στο µοντέλο
van Hiele για την ανάπτυξης της γεωµετρικής σκέψης. Από τα αποτελέσµατα
των ερευνών προκύπτει ότι οι µαθητές µε Η.Ε.Α. αντιµετωπίζουν ποικιλία
δυσκολιών, µερικές κοινές µε τους µαθητές τυπικής ανάπτυξης και µερικές ιδιοσυγκρασιακές, σε όλες τις παραµέτρους της Γεωµετρίας, όπως στην αναγνώριση, διάκριση και κατασκευή σχηµάτων και σωµάτων, στην εύρεση εµβαδού και περιµέτρου, καθώς και στη χρήση οργάνων Γεωµετρίας. Οι δυσκολίες εξετάζονται στο πλαίσιο του γενικού γνωστικού προφίλ των µαθητών
µε Η.Ε.Α. και τα αποτελέσµατα συζητούνται ως προς τις επιπτώσεις τους για
την οργάνωση της σχετικής διδασκαλίας.
Λέξεις-κλειδιά: µαθητές µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, διδασκαλία Γεωµετρίας, συστηµατικά λάθη
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
09.00-11.00 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Προεδρία: Ε. Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ιωάννης Φύκαρης, Σχολικός
Σύµβουλος, Αργύρης Ήργης, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης
Μ. Πιερίδου και Ε. Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Eιδικοί και γονείς παιδιών µε αναπηρίες στα γενικά σχολεία της Κύπρου: Συνεργασία ή Συνοµωσία;
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Αν και είναι τεκµηριωµένο διεθνώς ότι η συνεργασία ειδικών και γονέων
µπορεί να διευκολύνει την ένταξη παιδιών µε αναπηρίες (Συµεωνίδου, 2008,
Boutskou, 2007) και έχει θεσµοθετηθεί στην Κύπρο µε τον 113(Ι)/99 Νόµο,
εντούτοις η υλοποίησή του παραµένει ασαφής. Οι Φτιάκα (2006), Βλάχου και
Μαυροπαλιάς (2008) και Barnes (1994) στο Κυπριακό, Ελληνικό και Αγγλικό
εκπαιδευτικό σύστηµα αντίστοιχα, έχουν εντοπίσει διαφορές ανάµεσα στη
δηλωµένη και εφαρµοσµένη πολιτική, λόγω της απουσίας κλίµατος συνεργασίας στα σχολεία παρ’ όλες τις σχετικές διακηρύξεις. Περαιτέρω, οι σχέσεις µεταξύ ειδικών και γονέων παραµένουν άνισες εξαιτίας της µη ουσιαστικής συµµετοχής των γονέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Boutskou,
2007).
Η παρούσα µελέτη, που πραγµατοποιήθηκε µε κριτική ανάλυση της νοµοθεσίας, µη συµµετοχική παρατήρηση και ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις, εξετάζει εις βάθος το θέµα συνεργασίας ειδικών και γονέων κυρίως µέσα από τη
λειτουργία των πολυθεµατικών επιτροπών. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν
ότι οι ειδικοί αντιµετώπιζαν τους γονείς ως απειλή, πράγµα που συχνά συναντάµε και στην ελληνική βιβλιογραφία, (Boutskou, 2007), και σε ακραίες
περιπτώσεις προσπαθούσαν ακόµη και να τους παραπλανήσουν αναφορικά
µε την εκπαιδευτική και κοινωνική πορεία των παιδιών τους. Η µελέτη αυτή
διερευνά τα αίτια που εµποδίζουν τη συνεργασία των ειδικών µε τους γονείς
παιδιών µε αναπηρίες και καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της σχέσης τους.
Ε.Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Ο ρόλος των γονιών στην ένταξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες: Προτεραιότητες και προσωπικό κόστος
Όταν εξετάζουµε τα προβλήµατα που συχνά προκύπτουν στην εκπαίδευση
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, συµβαίνει συχνά να εστιάζουµε στο ρόλο
των ειδικών και όχι των γονιών. Ακόµα κι όταν αναφερόµαστε στους γονείς,
µιλάµε γι αυτούς σε σχέση µε τους ειδικούς.
Εχουµε λοιπόν ένα σοβαρό πρόβληµα ως ερευνητική κοινότητα -κι αυτό δεν
είναι τυχαίο, είναι ακριβώς το σηµείο που δείχνει ξεκάθαρα ποιές είναι οι ερευνητικές µας προτεραιότητες, και τι θεωρούµε πιο σηµαντικό- στη συλλογή
και ανάλυση, αλλά κυρίως στην κατανόηση δεδοµένων τα οποία έχουν να
κάνουν µε τα καθηµερινά προβλήµατα των γονιών. Όταν µια οικογένεια αποφασίζει να προσφέρει στο παιδί της µε ειδικές ανάγκες επιπλέον µαθήµατα λογοθεραπείας τα απογεύµατα διότι θεωρεί ότι τα µαθήµατα που προσφέρονται απο την πολιτεία δεν επαρκούν, ποιό είναι το επιπλέον κόστος
που αναλαµβάνει; Το οικονοµικό κόστος, το χρονικό κόστος, και το κόστος
σε κόπωση και συνεπακόλουθα ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήµατα;
Η Κύπρος έχει ίσως τον πιο ψηλό, οικονοµικό δείκτη κόστους στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Και παρουσιάζει το ενδιαφέρον και ασυνήθιστο φαινόµενο (εκτός αν τη
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συγκρίνεις µε την Ελλάδα όπου το ίδιο φαινόµενο επίσης παρατηρείται) η
συντριπτική πλειοψηφία των χρηµάτων αυτών να προέρχεται από το οικογενειακό κονδύλι και όχι το κρατικό. Τι σηµαίνει αυτό για µια οικογένεια; Ποιό
άλλο κόστος, εκτός από το οικονοµικό, επωµίζεται; Τι λαµβάνει χώραν όταν
η πόρτα κλείσει, οι ειδικοί αποχωρήσουν και η οικογένεια µείνει µόνη µε το
παιδί της;
Μέχρι να έχουµε απάντηση στα ερωτήµατα αυτά, δε θα µπορέσουµε ως
ερευνητική κοινότητα και κατανοήσουµε την πραγµατικότητα της οικογένειας
που περικλείει στους κόλπους της το ανάπηρο παιδί, και συνεπώς δε θα
µπορέσουµε να τη στηρίξουµε. Ούτε και θα µπορέσουµε να εξηγήσουµε γιατί εφόσον η Κύπρος έχει ένα τόσο ψηλό οικονοµικό (καί άλλο µη µετρήσιµο
επί του παρόντος) κόστος, έχει µια τόσο χαµηλή απόδοση. Αν τα δεδοµένα
αυτά αναφέρονταν στο τραπεζικό σύστηµα του νησιού, θα µας είχαν πανικοβάλλει. Τώρα που αναφέρονται στους ανθρώπους του, δε θα πρέπει να µας
ανησυχήσουν τουλάχιστον; Το άρθρο που ακολουθεί είναι µια πρώτη ανάλυση τέτοιων δεδοµένων.
Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτική Ένταξη, Γονείς, Παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες
Α. Χηγιαννακού και Χ. Ιωάννου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου,
Γονείς παιδιών µε αναπηρίες. Το εκπαιδευτικό σύστηµα και οι καθηµερινές
προκλήσεις
Ο στόχος του άρθρου αυτού διπλός. Από την µια πρόκειται να παρουσιάσει
τον τρόπο µε τον οποίο, οι γονείς µε αναπηρίες αντιλαµβάνονται και βιώνουν
την ύπαρξη ενός παιδιού µε αναπηρίες στη ζωή τους και από την άλλη τον
τρόπο µε τον οποίο οι ίδιοι οι επαγγελµατίες επηρεάζονται από αυτό.
Είναι φανερό ότι οι γονείς αποτελούν ένα πολύ σοβαρό παράγοντα
προκλήσεων για τους επαγγελµατίες που εργάζονται µε άτοµα µε αναπηρίες
στη Κύπρο. Οι γονείς πολλές φορές γίνονται αρκετά επιθετικοί, απόλυτοι και
καταδικαστικοί απέναντι στους επαγγελµατίες. Αυτό αναµφίβολα επηρεάζει
σε µεγάλο βαθµό τόσο τους επαγγελµατίες, όσο και τους γονείς και κατ’ επέκταση το ίδιο το άτοµο µε αναπηρίες. Ενώ επίσης οι επαγγελµατίες αποτελούν µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος, πρόκειται να παρουσιάσουµε µια
γενική στάση διαχώρισης του ρόλου τους από το εκπαιδευτικό σύστηµα, αν
και εργάζονται για αυτό.
Το άρθρο αυτό θα παρουσιάσει τις απόψεις από τη µια πλευρά των ίδιων
των γονέων παιδιών µε αναπηρίες και από την άλλη θα παρουσιάσει τις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στόχος είναι να γίνει αντιληπτό τελικά
το πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο απόψεις, αντιµέτωπες µε ένα κύριο εχθρό
που δεν είναι άλλο από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Τα δεδοµένα έχουν συλλέγει µε τη µέθοδο της ηµιδοµηµένης συνέντευ-
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ξης και πρόκειται συγκεκριµένα για 30 συνεντεύξεις από γονείς παιδιών και
30 συνεντεύξεις από επαγγελµατίες που εργάζονται µε παιδιά µε αναπηρίες.
Εισηγήσεις που αφορούν την αντιµετώπιση των δυσκολιών που έχουν εντοπιστεί, πρόκειται να αναφερθούν, µε στόχο την ουσιαστικότερη στο δυνατό
βαθµό βελτίωση της σχέσης ανάµεσα στους γονείς και στους επαγγελµατίες.
O. Mακρή, Α, Ήργης, εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης,
Η µετάβαση παιδιών µε ειδικές ανάγκες από την οικογένεια στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. η παρουσία και η συµβολή των γονέων
Στόχος του παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση της µετάβασης
παιδιών µε ειδικές ανάγκες από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολείο. Για
το ελληνικό πλαίσιο η µετάβαση των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παραµένει ένα βασικό πρόβληµα για τους γονείς και το στενό περιβάλλον, γιατί συναντά ένα πλέγµα δυσκολιών που σχετίζονται µε την πρόσβαση
του στο σχολείο, τις ανάγκες του και την ποιότητα της εκπαίδευσης που
λαµβάνει. Οι οικογένειες, των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, στην µετάβαση από το σπίτι στο σχολείο, συναντούν ένα περιβάλλον το οποίο έχει τις αποχρώσεις της απόρριψης, της µη φιλικότητας και της άρνησης να δεχτούν το
παιδί τους. Το σχολείο της γειτονιάς είναι «κλειστό» και απόµακρο µε την αιτιολογία της έλλειψης υποδοµής και προσωπικού ενώ τα σχολεία της ειδικής
αγωγής δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών. Οι γονείς καλούνται να αναζητήσουν σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής µακριά από την εστία τους και να πείσουν τη διεύθυνση του σχολείου για
τη φοίτηση του παιδιού τους. Τα ερευνητικά ερωτήµατα που θέσαµε διατυπώθηκαν ως εξής: Τι ζητήµατα καλούνται να λύσουν οι γονείς όταν εγγράφουν για πρώτη φορά το παιδί τους στο ειδικό σχολείο; Πόσο διαφέρει η µετάβαση του από το σπίτι στο σχολείο σε σχέση µε ένα µαθητή που θα φοιτήσει στο σχολείο της γειτονιάς; Το δείγµα το αποτελούσαν 10 γονείς, παιδιών µε ειδικές ανάγκες και ως ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε η ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Τα προσδοκόµενα αποτελέσµατα θα δείξουν ότι οι
γονείς των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ζουν σε συνθήκες έντασης και σοκ
που επηρεάζουν το οικογενειακό κλίµα και τις περισσότερες φορές είναι αναγκασµένες να διαχειριστούνε µόνοι τους τις δυσκολίες.
Λέξεις-κλειδιά: Μετάβαση, γονείς παιδιά µε ειδικές ανάγκες σχολικές µονάδες
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
Σ. Γαργαλιάνος, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
∆ιαχρονικές προσδοκίες εκπαιδευτών Α.Μ.Ε.Α. σε σχέση µε τις δυνατότητες
των µαθητών τους: η περίπτωση των παραστατικών τεχνών.
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Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται η ανάλυση των δυνατοτήτων των α.µ.ε.α µε
νοητική στέρηση, σε συσχετισµό µε τις προσδοκίες των εκπαιδευτών τους
στη διάρκεια των µαθηµάτων στα οποία συµµετέχουν, σε µεσαίο και µεγάλο
µήκος χρόνου. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η κατασκευή και διανοµή ενός δοµηµένου ερωτηµατολόγιου 18 κλειστών ερωτήσεων, το οποίο
διανεµήθηκε και απαντήθηκε από ένα τυχαία επιλεγµένο δείγµα καθηγητών,
µαθητών και γονέων στο διάστηµα Απρίλιος-Μάιος 2010, στο χώρο των
α.µ.ε.α µε νοητική στέρηση. Το ερωτηµατολόγιο στοχεύει στο να διερευνήσει
αν στόχοι που θέτει η µια πλευρά (εκπαιδευτές) είναι συµβατοί µε τις επιθυµίες και δυνατότητες των µαθητών τους. Οι Τέχνες αυτές (Θέατρο, Χορός,
Κουκλοθέατρο, Θέατρο Σκιών) επιτρέπουν τη στοχοθεσία συγκεκριµένων
προσδοκιών, και αν ναι, πόσο υψηλές µπορούν να είναι αυτές; Η εισήγηση,
µέσω της έρευνας, επιχειρεί να προσδιορίσει ταυτόχρονα τον ρόλο των γονέων στη διαδικασία αυτή. Τίθεται το ερώτηµα αν µπορούν να επεµβαίνουν
ως µοχλός βελτίωσης των δυνατοτήτων των παιδιών ή αντίθετα αποτελούν
τροχοπέδη στους εκπαιδευτικούς στόχους των καθηγητών. Ερευνάται το
τρίπολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας: α.µ.ε.α.-γονείς-εκπαιδευτές, σε αντιπαράθεση µε τις προσδοκίες της κάθε πλευράς και σε συσχετισµό µε το τελικό επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Στην έρευνά µας θέτουµε ως βασικό δεδοµένο τη δυνατότητα συνεργασίας των τριών πλευρών ώστε, µέσα από ένα
γόνιµο διάλογο, να επιτευχθεί η άνοδος του καλλιτεχνικού γνωσιακού επιπέδου των α.µε.α., που, δια των Παραστατικών Τεχνών και τα συγκεκριµένα
οφέλη που αυτές προσφέρουν, επιθυµούν να επανενταχθούν στην κοινωνία
ως ισότιµα µέλη.
Ιωάννης Φύκαρης, Σχολικός Σύµβουλος, Άννα Μποβολή, εκπαιδευτικός
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
Η αξιοποίηση της διεπιστηµονικής οµάδας στην διδακτική διαδικασία για την
αντιµετώπιση µαθητή-θύµατος ενδοοικογενειακής βίας
Στόχος: Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας(Π.Ο.Υ.)(WHO, 2001) παρουσιάζει την εκτίµηση ερευνητών ότι η διαπροσωπική βια το 2020 θα ανέλθει από
την 19η στη 12η θέση, στη λίστα των 30 πιο σηµαντικών αιτιών θανάτου παγκοσµίως. Ο Π.Ο.Υ. (1999)εκτιµά ότι 40.000.000 παιδιά στον κόσµο γίνονται
θύµατα βίας.Έχει τεκµηριωθεί η συσχέτιση του ιστορικού κακοποίησης ή
παραµέλησης µε µια σειρά από κοινωνικές, συµπεριφορικές, εκπαιδευτικές
και επικοινωνιακές-γλωσσικές διαταραχές. Αρνητικό, ωστόσο, σηµείο αποτελεί ότι τα παιδία-θύµατα αναφέρουν ολοένα και συχνότερα δυσάρεστες εµπειρίες αντιµετώπισής τους στο σχολείο. Ωστόσο, από τη σχετική βιβλιογραφία προκύπτει ότι η ανάλογη προσέγγιση στο σχολικό περιβάλλον, όχι
µόνο είναι αποτελεσµατική, αλλά µπορεί να λειτουργήσει εποικοδοµητικά σε
όλους όσους εµπλέκονται στη διδακτική διαδικασία. Στην κατεύθυνση αυτή
κινείται η µελέτη περίπτωσης, η οποία παρουσιάζεται στην παρούσα εισή-
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γηση, µε βασικό στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων διδακτικής και λογοθεραπευτικής παρέµβασης σε µαθήτη Β΄ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου σε ό,τι
αφορά τη βελτίωση της επικοινωνίας του µαθητή, µε κύρια επιδίωξη τη σχολική συµµετοχή του στην όλη διδακτική διαδικασία, ενισχύοντας συνοδευτικά
την αυτοπεποίθηση και το αυτοσυναίσθηµά του.
Μεθοδολογία: Η κύρια µεθόδευση της παρέµβασης επικεντρώθηκε αρχικά
στην παρατήρηση και αξιολόγηση του µαθητή, κατά τη διδακτική διαδικασία,
τόσο στο γνωστικό, κοινωνικό, όσο και στο επικοινωνιακό πεδίο. Ακολούθως
πραγµατοποιούνταν «ένας προς ένας» εξατοµικευµένη παρέµβαση σε άλλο
χώρο από τη σχολική τάξη του µαθητή. Στη συνέχεια οι λογοθεραπευτικές
τεχνικές, που καλλιεργούνταν στην εξατοµικευµένη παρέµβαση, επιδιώκονταν να εφαρµοστούν κατά τη συµµετοχή του στη διδακτική διαδικασία της
τάξης, καθώς και σε όλη την υπόλοιπη κοινωνική δραστηριοποίησή του. Η
παρέµβαση στηρίχθηκε στην ανάλογη ενεργοποίηση τόσο του εκπαιδευτικού
τάξης όσο και των συµµαθητών του µαθητή.
Αποτελέσµατα – Συµπεράσµατα: Κεντρική διαπίστωση από τη συγκεκριµένη
Μελέτη περίπτωσης είναι ότι µε την κατάλληλη και έγκαιρη διδακτική και λογοθεραπευτική παρέµβαση, αλλά και τη συνεργασία των εµπλεκοµένων, υπήρξαν ουσιαστικά οφέλη στην προσπάθεια αντιµετώπισης της δυσκολίας
του και µάλιστα σε πολύ σηµαντικό βαθµό.
Μαριλένα Καλαϊτζάκη, Πανεπιστήµιο Κρήτης,
Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον του οικογενειακού συστήµατος
των παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση
Με την έρευνά µας στοχεύουµε: α) να περιγράψουµε το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών των παιδιών µε εµπόδια που φοιτούν
σε ειδικό δηµοτικό σχολείο, β) να εντοπίσουµε εάν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δυσλειτουργίες γ) να εξετάσουµε εάν διαφοροποιείται ανάλογα µε το
φύλο του παιδιού µε εµπόδια, την ηλικία του, το είδος της ¨διαταραχής¨ που
το χαρακτηρίζει, την ύπαρξη ή µη αδερφών, τον τόπο κατοικίας της οικογένειας, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων και την οικονοµική κατάσταση της
οικογένειας.
Όργανο της έρευνας αποτελεί η προσαρµογή στην ελληνική γλώσσα
της 2ης έκδοσης της σταθµισµένης κλίµακας Family Environment Scale των
Rudolf Moos και Bernice Moos. Το δείγµα της έρευνάς µας αφορά 92 οικογένειες παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση που φοιτούν σε ειδικό
δηµοτικό σχολείο των τεσσάρων µεγάλων πόλεων της Κρήτης. Ο πληθυσµός αναφοράς είναι 143 οικογένειες.
Μια συνολική συνοπτική θεώρηση των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας
έχει ως εξής: οι εν λόγω οικογένειες παρουσιάζουν ισχυρούς δεσµούς µεταξύ τους, µεγάλο βαθµό αλληλοϋποστήριξης και αλληλοβοήθειας, κυρίως οι
οικογένειες παιδιών µε σοβαρές διαταραχές, όπως νοητική ανεπάρκεια και
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αυτισµό και µε γονείς ανώτερου µορφωτικού επιπέδου. ∆ίνουν µεγάλη σηµασία στην τήρηση κανόνων, στην οργάνωση και δοµή των οικογενειακών
τους δραστηριοτήτων και υπευθυνοτήτων και εξαιτίας ενδεχοµένως αυτού
του γεγονότος µειώνεται σηµαντικά το µέγεθος στο οποίο τα µέλη τους ενθαρρύνονται να είναι θετικοί χαρακτήρες, αυτάρκεις και σε θέση να παίρνουν µόνα τους αποφάσεις. Ενθαρρύνονται να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους µε
ευθύτητα, ωστόσο εµφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί στην έκφραση του συναισθήµατος του θυµού και ειδικότερα οι οικογένειες αγοριών µε εµπόδια παρουσιάζουν µειωµένη εκφραστικότητα συναισθηµάτων. Η επιθετικότητα και οι
συγκρούσεις µεταξύ τους είναι ελάχιστες και εµφανίζονται κυρίως στις οικογένειες παιδιών σχολικής ηλικίας και λιγότερο σε αυτές παιδιών εφηβικής ηλικίας. ∆ίνουν µέτρια έµφαση σε ηθικά και θρησκευτικά θέµατα και αξίες. ∆ε συµµετέχουν ικανοποιητικά σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και
παρουσιάζουν µειωµένο ενδιαφέρον για πολιτικές, µορφωτικές και πνευµατικές δραστηριότητες. Οι οικογένειες που δεν έχουν άλλα παιδιά διακρίνονται
από χαµηλές προσδοκίες όσον αφορά στο σχολείο και την εργασία. Υψηλότερες προσδοκίες χαρακτηρίζουν τις οικογένειες παιδιών µε «ελαφρές» διαταραχές, όπως στο λόγο, τη µάθηση ή τη συµπεριφορά.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 4
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 14)
09.00-11.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Λευκοθέα Καρτασίδου, Παναγιώτης Βαρσάµης, Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας, Ιωάννης Κ. ∆ηµάκος, Πανεπιστήµιο Πατρών,
Ιωάννης Κ. ∆ηµάκος, Πανεπιστήµιο Πατρών, Κίκα Θεοδώρου, Εκπαιδευτικός, Λάρνακα, Κύπρου.
Σύγκριση της αυτοαποτελεσµατικότητας των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και µαθητών µε κανονική επίδοση στο ∆ηµοτικό.
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει την αίσθηση αυτοαποτελεσµατικότητας που έχουν οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες (Μ∆) στις ανώτερες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου και να την αντιπαραβάλει µε την αντίστοιχη αίσθηση αυτοαποτελεσµατικότητας των συµµαθητών τους µε κανονική σχολική επίδοση. Πολλές διεθνείς και ελληνικές µελέτες έχουν δείξει
πως οι µαθητές µε Μ∆ δεν έχουν το ίδιο επίπεδο αυτοαποτελεσµατικότητας
όταν συγκρίνονται µε τους συµµαθητές τους που έχουν κανονική σχολική επίδοση. Οι µαθητές µε Μ∆ δεν έχουν εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους να
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εκτελέσουν µια σχολική άσκηση, απογοητεύονται εύκολα, έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση και δεν βρίσκουν κίνητρα για να προσπαθήσουν στο σχολείο.
Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 159 µαθητές και µαθήτριες τυχαία επιλεγµένοι από σχολεία της ∆υτικής Ελλάδας. 107 µαθητές και µαθήτριες είχαν
κανονική σχολική επίδοση, ενώ οι 52 είχαν διάγνωση Μ∆ από κρατικούς φορείς. Οι µαθητές απάντησαν σε ένα ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο
αυτοαποτελεσµατικότητας που βασίστηκε στην κλίµακα γενικής αυτοαποτελεσµατικότητας των Chen, Gully & Eden και περιείχε ερωτήσεις τύπου Likert
5 σηµείων (όπου 1=∆ιαφωνώ Απόλυτα, 5 = Συµφωνώ Απόλυτα). Ενώ οι
µαθητές µε κανονική επίδοση απάντησαν µόνοι τους το ερωτηµατολόγιο, οι
ερευνητές βοήθησαν τους µαθητές µε Μ∆ στη συµπλήρωσή του. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως το εν λόγω εργαλείο είχε πολύ καλή εσωτερική συνέπεια (ο δείκτης α του Cronbach ήταν 0,933 για τους µαθητές µε
κανονική επίδοση και 0,929 για τους µαθητές µε Μ∆). Επιπλέον, η ανάλυση
της διακύµανσης µε 2 παράγοντες (Τάξη Χ Επίπεδο Ικανότητας) έδειξε σηµαντικές διαφορές µόνο για τον παράγοντα Επίπεδο Ικανότητας (F1,155 =
184,755, p = 0,0001, n2 = 0,544). ∆εν υπήρξαν διαφορές µεταξύ των τάξεων
ούτε και αλληλεπίδραση. Οι µαθητές µε Μ∆, επιβεβαιώνοντας προηγούµενες
έρευνες, είχαν µικρότερο δείκτη αυτοαποτελεσµατικότητας από ότι οι υπόλοιποι συµµαθητές τους. Τα αποτελέσµατα αυτά, αν και πρώιµα, δείχνουν
πως ένα παρεµβατικό πρόγραµµα για µαθητές µε Μ∆ πρέπει να ενισχύει,
µεταξύ άλλων, και την αίσθηση αυτοαποτελεσµατικότητας των µαθητών αυτών.
Μαρίνα Λουάρη και ∆ιαµάντω Φιλιππάτου, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Στάσεις τυπικών µαθητών απέναντι σε µαθητές µε αναπηρία και σχεδιασµός
προγράµµατος παρέµβασης
Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς οι προσπάθειες ένταξης των µαθητών µε αναπηρία τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό πλαίσιο. Ως εκ
τούτου, οι τυπικοί µαθητές αν και φαίνεται να είναι πιο ενηµερωµένοι σε
σχέση µε παλιότερες εποχές σε θέµατα που αφορούν την αναπηρία, δεν
παρουσιάζουν κατ’ ανάγκη πιο θετικές στάσεις απέναντι στους συµµαθητές
τους µε αναπηρία. Απεναντίας παρατηρείται µεταβολή των στάσεων σε διαφορετικές ηλικιακές φάσεις. Η άµεση επαφή και η συνύπαρξη αποτελεί σηµείο εκκίνησης, όµως η καλλιέργεια των γνώσεων, η διαµόρφωση θετικών
στάσεων και η αποδοχή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πλήρη ένταξη των
µαθητών µε αναπηρία. Χωρίς τη θετική στάση οποιαδήποτε πολιτική της ένταξης είναι δύσκολο να εφαρµοστεί.. Κατόπιν τούτου, οι ερευνητές τονίζουν
την αναγκαιότητα εφαρµογής παρεµβατικών προγραµµάτων αλλαγής των
στάσεων, διδάσκοντας συγχρόνως δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ των τυπικών µαθητών και εκείνων µε αναπηρία.
Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε σκοπό την αξιολόγηση των στάσε-
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ων 120 µαθητών ηλικίας 11 ετών. Χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο το
οποίο αποτελούνταν από 20 ερωτήσεις που αναφέρονταν στις γνώσεις και
στις στάσεις των µαθητών σε θέµατα που αφορούν την αναπηρία, καθώς και
την προτιθέµενη συµπεριφορά τους προς κάποιο συµµαθητή τους µε αναπηρία. Τα αποτελέσµατα φανερώνουν την αρνητική στάση των µαθητών για
ουσιαστική αλληλεπίδραση µε κάποιο συµµαθητή τους µε αναπηρία. Ως εκ
τούτου επισηµαίνεται η αναγκαιότητα ύπαρξης παρεµβατικών προγραµµάτων, µε στόχο την ενηµέρωση και την κατανόηση της αναπηρίας και προτείνεται ένα ανάλογο πρόγραµµα που αφορά µαθητές δηµοτικού σχολείου, καθώς η σχολική ηλικία είναι η καταλληλότερη για την υλοποίηση των παραπάνω προγραµµάτων.
Λέξεις-κλειδιά: Αναπηρία, στάσεις µαθητών, παρέµβαση τροποποίησης στάσεων.
Παναγιώτης Βαρσάµης, Λευκοθέα Καρτασίδου, Ιωάννα Παπακώστα, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Εκτίµηση του σωµατικού και του κοινωνικού εαυτού ατόµων µε κινητικές αναπηρίες σε σχέση µε το άλλο φύλο – µια πιλοτική ερευνά.
Στόχος. Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των πεποιθήσεων ατόµων µε συγγενείς κινητικές διαταραχές για τον εαυτό τους και για το σώµα
τους στα πλαίσια των διαφυλικών σχέσεων. Η παρούσα έρευνα αποτελεί µια
πιλοτική µελέτη.
Μεθοδολογία. Για τον σκοπό της έρευνας επιλέχθηκαν ερωτηµατολόγια και
υποκλίµακες που παλαιότερα χρησιµοποιήθηκαν τόσο σε γενικούς, όσο και
σε ειδικούς πληθυσµούς. Η εσωτερική συνοχή όλων των κλιµάκων ήταν ικανοποιητική (Cronbach’s Alpha >.70). Στην έρευνα συµµετείχαν 18 ενήλικες
µε κινητικές αναπηρίες, άνδρες και γυναίκες, εκ των οποίων οι 10 είχαν και
ήπια νοητική αναπηρία.
Αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα. Οι εκπαιδευόµενοι εξέφρασαν θετικές απόψεις για τον γενικό τους εαυτό, για τον σωµατικό τους εαυτό και για τις σχέσεις τους µε το άλλο φύλο. Οι απόψεις τους για τον κοινωνικό τους εαυτό
δεν ήταν το ίδιο θετικές. Η συσχέτιση µεταξύ σωµατικού εαυτού και διαφυλικών σχέσεων δεν µπορεί να κριθεί ως σηµαντική στον παρόν δείγµα. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν ορισµένες σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ διαφυλικών
σχέσεων και συγκεκριµένων θεµάτων (items) του ερωτηµατολογίου του σωµατικού εαυτού, τα οποία εντάσσονται στις υποκλίµακες του σωµατικού εαυτού «Φυσική Κατάσταση», «Φυσική Έλξη» και «Σεξουαλική Ελκυστικότητα».
Οι συσχετίσεις αυτές ήταν πιο υψηλές στους εκπαιδευόµενους που δεν είχαν
νοητική αναπηρία. Συµπερασµατικά, αυτοί οι τοµείς του σωµατικού εαυτού
ενδέχεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των απόψεων ατόµων µε κινητικές αναπηρίες για τις διαφυλικές σχέσεις. Ως εκ τούτου, θα
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πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, τόσο κατά την µελέτη των σχέσεων αυτών,
όσο και κατά την υποστήριξή τους. Βέβαια, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα σε
µεγαλύτερα δείγµατα µε σκοπό την αποσαφήνιση των ζητούµενων συσχετίσεων σε κάθε φύλο και υποοµάδα αναπηρίας.
Λέξεις-κλειδιά. Εαυτός, συγγενείς κινητικές αναπηρίες, ενήλικες, φύλο.
Μαρινέλα Θεοδώρου, Μαρία Μούζουρου, Μαύρου Κατερίνα, Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Πες το διαφορετικά!. Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης µαθητών σε θέµατα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόµων µε αναπηρία
Η έρευνα αυτή είχε σκοπό να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα ευαισθητοποίησης
µαθητών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Εναλλακτικής/Ενισχυτικής Επικοινωνίας (ΕΕΕ) (µε σκοπό την ευαισθητοποίησή τους για τα άτοµα που δεν έχουν ή που έχουν µειωµένη λεκτική επικοινωνία) και να εξετάσει τις απόψεις
των συµµετεχόντων και την εµπειρία τους στο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα
έχει εφαρµοστεί στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Μήνα (Οκτώβριος) Ευαισθητοποίησης ΕΕΕ όπως ορίστηκε από τον αντίστοιχο διεθνή οργανισµό (ISAAC:
International Society of Augmentative and Alternative Communication). Οι
συµµετέχοντες στην έρευνα είναι 23 µαθητές ενός ∆ηµοσίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, που κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011 φοιτούσαν στη Β΄ Γυµνασίου. Η επιλογή του δείγµατος ήταν σκόπιµη και βολική, και πρέπει να σηµειωθεί ότι στην τάξη φοιτούν και παιδιά τα οποία για
λόγους διγλωσσίας ή µαθησιακών δυσκολιών παρουσιάζουν δυσκολίες στην
επικοινωνία. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε µησυµµετοχική παρατήρηση κατά τη διάρκεια εξέλιξης του προγράµµατος, µηδοµηµένη οµαδική συζήτηση αµέσως µετά το τέλος του προγράµµατος και
ανώνυµο ερωτηµατολόγιο µε ανοικτού τύπου ερωτήσεις στο τέλος ολόκληρης της διαδικασίας.
Το πρόγραµµα περιλάµβανε δραστηριότητες σε οµάδες όπου οι µαθητές
κλήθηκαν να σκεφτούν και να εκφράσουν ένα σενάριο µε εναλλακτικούς τρόπους εκτός από τον προφορικό λόγο. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης και του
ερωτηµατολογίου και η παρατήρηση επικεντρώθηκαν στις αντιδράσεις των
παιδιών, στα συναισθήµατά τους κατά τη διάρκεια και µετά το πρόγραµµα και
στην άποψή τους για θέµατα επικοινωνίας ατόµων µε δυσκολίες στην επικοινωνία. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι οι µαθητές δεν ήταν γνώστες θεµάτων ΕΕΕ, αλλά κατανοούν την ανάγκη για τέτοιες µεθόδους. Εξέφρασαν ενθουσιασµό και απόψεις που δείχνουν να αντιλήφθηκαν τη σηµαντικότητα και
δυσκολίας της ΕΕΕ τόσο για το χρήστη όσο και για τον αποδέκτη. Ο προβληµατισµός κατέληξε στην παραδοχή ότι η επικοινωνία είναι µια αµφίδροµη σχέση που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, δεν είναι κατ’ ανάγκην λεκτική,
και το περιβάλλον αποδοχής µε υποµονή έχει πολύ µεγάλη σηµασία.
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Λέξεις-κλειδιά: εναλλακτική επικοινωνία, ευαισθητοποίηση.
Μαρία Καργιώτη, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής,
Συναισθηµατική υποστήριξη χαρισµατικών µαθητών στο ελληνικό δηµοτικό
σχολείο
Στο πρώτο µέρος της εισήγησης θα επιχειρήσουµε να στοιχειοθετήσουµε την
αναγκαιότητα συναισθηµατικής υποστήριξης µαθητών µε ιδιαίτερες ικανότητες που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Στο δεύτερο µέρος θα προτείνουµε
από τη διεθνή εµπειρία καλές πρακτικές µε τις οποίες αυτό µπορεί να γίνει
εφικτό. Προσφάτως το ενδιαφέρον ακαδηµαϊκών, ερευνητών και µελετητών
στην Ελλάδα στρέφεται προς την αδιερεύνητη περιοχή των αναγκών µαθητών που υπερέχουν από το µέσο όρο σε ικανότητες και επιδόσεις (π.χ. Ματσαγγούρας, 2008. Τσιάµης, 2006). Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη και η διαχείριση της συναισθηµατικής πλευράς του ατόµου αποτελεί σηµαντική παράµετρο της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η µελέτη χαρισµατικών παιδιών
(Martin, Burns & Schonlau, 2010) έχει να επιδείξει δύο αντικρουόµενες κατευθύνσεις που µπορούν να περιγράψουν το συναισθηµατικό τους δυναµικό
(Mueller, 2009). Η πρώτη υποστηρίζει ότι τα νοητικώς υπερέχοντα παιδιά
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο δυσπροσαρµοστικότητας ή ανισορροπίας εξαιτίας
της υπερευσυγκινησίας που τα διακρίνει (Webb, 2008). Για άλλους η νοητική
υπεροχή τους είναι ακριβώς η ασπίδα τους στη συναισθηµατική αστάθεια ή
αδυναµία (Merrell, Gill, McFarland & McFarland, 1996). Η Peterson (2009)
εξάλλου υπογραµµίζει πως παρά το ότι η συναισθηµατική και κοινωνική κάλυψη των παιδιών µε ιδιαίτερες διανοητικές ικανότητες είναι αναγκαία όσο
και των υπόλοιπων παιδιών της τάξης, η αντίληψη που θέλει τα παιδιά µε υψηλό δείκτη νοηµοσύνης να υπερέχουν εξίσου κοινωνικά και συναισθηµατικά όσο και γνωστικά είναι σε λάθος δρόµο. Επιπλέον η θεωρία της θετικής
αποσύνθεσης (positive disintegration) του Dabrowski (Webb, 2008) πρεσβεύει ότι τα παιδιά µε υψηλές νοητικές επιδόσεις παρουσιάζουν συναισθηµατική υπερευαισθησία (overexcitability) και εποµένως η βίωση ακραίων και
έντονων συναισθηµάτων είναι συχνή στη ψυχοσύνθεσή τους. Η ένταση µε
την οποία τα προικισµένα παιδιά βιώνουν τα συναισθήµατά τους είναι ο ικανός εκείνος δείκτης που πρέπει να στρέψει το επιστηµονικό βλέµµα προς
την αναγνώριση, περιγραφή και αντιµετώπιση των παθολογιών και το ενδιαφέρον των δασκάλων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και της υποστήριξης (π.χ. Lupart, Pyryt, Watson & Pierce, 2005. Matsagouras & Dougali,
2008. Wood, 2010). Είναι εξ άλλου αποδεκτό ότι η καλλιέργεια του κεφαλαίου που κάθε µαθητής µεταφέρει στην τάξη αποβαίνει προς όφελος του ίδιου
και της κοινωνίας για την οποία η εκπαίδευση τον προετοιµάζει.
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Χριστίνα Λάππα, Νικόλας Κυπαρισσός, Στέφανος Παρασκευόπουλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Εκπαίδευση Συζήτησης Παιδιών και Νέων µε Μέτρια και Σοβαρή Νοητική
Καθυστέρηση σε Μικρές Οµάδες
Η παρούσα έρευνα στόχευσε στην εκπαίδευση δεξιοτήτων συζήτησης σε
παιδιά που φοιτούν σε ειδικό σχολείο και σε νέους που βρίσκονται σε ίδρυµα. Οχτώ παιδιά σχολικής ηλικίας µε νοητική καθυστέρηση και άλλες αναπηρίες και οχτώ νεαροί ενήλικες µε νοητική καθυστέρηση και σύνδροµο
Down επιλέχτηκαν επειδή δεν επικοινωνούσαν µεταξύ τους. Οι συµµετέχοντες/ ουσες µοιράστηκαν σε έξι οµάδες σύµφωνα µε το νοητικό δυναµικό
τους κι εκπαιδεύτηκαν µε ερωταποκρίσεις να συζητούν µε τη βοήθεια δύο επιτραπέζιων παιχνιδιών. Ένα ενδοϋποκειµενικό ηµιπειραµατικό σχέδιο εναλλαγής συνθηκών βάσης, εκπαίδευσης, επανεκτιµήσεων και γενικεύσεων
χρησιµοποιήθηκε για να δείξει την κατάκτηση της ικανότητας συζήτησης και
τη γενίκευση αυτής. Και οι έξι οµάδες που ξεκίνησαν από µηδενική βάση κατέκτησαν την ικανότητα συµµετοχής στη συζήτηση ανάλογα µε το δυναµικό
τους. Η παρούσα εκπαιδευτική διαδικασία αύξησε τον αριθµό των ανταλλαγών, ο οποίος διατηρήθηκε σε επανεκτιµήσεις και γενικεύτηκε σε νέες συνθήκες, µε αποτέλεσµα να δώσει στους/τις συµµετέχοντες/ ουσες τη δυνατότητα να κοινωνικοποιηθούν. Η παρούσα παρέµβαση ήταν σύντοµη, αποτελεσµατική και βελτίωσε και τη βλεµµατική επαφή των συνοµιλητών. Η βελτίωση στην ικανότητα να συζητούν αναγνωρίστηκε από δύο οµάδες εκπαιδευτικών η µία εκ των οποίων αποτελείτο από µία οµάδα καθηγητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η άλλη από µία οµάδα δασκάλων ειδικής αγωγής
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε δύο µετρήσεις κοινωνικής εγκυρότητας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 5
09.00-11.00 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Προεδρία: Αναστασία Αθανασούλα- Ρέππα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Αλεξία ∆. Πέννα Β΄ ΚΕ.∆.∆.Υ. ∆υτικής Θεσσαλονίκης, Μαρία ΙακώβουΧαραλάµπους, Πανεπιστήµιο Κύπρου.
Αναστασία Αθανασούλα-Ρέππα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Ηλιοφώτου– Μένον Μαρία Πανεπιστήµιο Κύπρου, Αγγελίδης Νικόλαος ∆/ντης Σχολείου Ειδικής Αγωγής,
Πηγές επαγγελµατικής ικανοποίησης και δυσαρέσκειας εκπαιδευτικών που
εργάζονται µε µαθητές µε ειδικές ανάγκες.
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Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι να εξετάσει τις πηγές ικανοποίησης και
δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Σχολεία που φοιτούν
µαθητές /τριες µε ειδικές ανάγκες. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού γίνεται
αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της «Επαγγελµατικής ικανοποίησης και δυσαρέσκειας» και µε βάση αυτό διερευνώνται οι πηγές πρόκλησής τους ειδικότερα στα Σχολεία που φοιτούν µαθητές/τριες µε ειδικές ανάγκες, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του µαθητικού πληθυσµού καθώς και των άλλων παραµέτρων και συνθηκών εργασίας, που διαφοροποιούν οργανωτικά
και διοικητικά τα σχολεία αυτά.
Η µελέτη της επαγγελµατικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, καθώς
και των παραγόντων που τη διαµορφώνουν, είναι ζωτικής σηµασίας για την
ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης και για την επιτυχία των µαθητών.
Έρευνες έχουν δείξει πως ο εκπαιδευτικός αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα θεµέλια του σχολείου και είναι σε θέση να επηρεάσει καταλυτικά την επίδοση των µαθητών. Υπόθεση εργασίας είναι ότι όσο πιο ικανοποιηµένος
είναι ο εκπαιδευτικός από την εργασία του, τόσο πιο αποτελεσµατικός είναι
στο έργο του.
Μεθοδολογία της εργασίας µας είναι η ποιοτική έρευνα και ερευνητικό
εργαλείο η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη. Ο πληθυσµός της έρευνας είναι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε µονάδες που φοιτούν µαθητές /τριες µε ειδικές ανάγκες. αγωγής. Τα πορίσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί αντλούν
µεν ικανοποίηση από πηγές που συµπίπτουν και µε των συναδέλφων τους
των κοινών σχολικών µονάδων, όµως στις πηγές δυσαρέσκειας έχουν καταγραφεί η αγχογόνος διάσταση της προόδου των µαθητών, η έλλειψη κατανόησης από γονείς και ανωτέρους για το επιτελούµενο έργο τους, η συναισθηµατική φόρτιση και η υλικοτεχνική υποδοµή των σχολικών µονάδων που
δυσχεραίνουν το έργο τους.
Λέξεις-κλειδιά: επαγγελµατική ικανοποίηση, επαγγελµατική δυσαρέσκεια, άγχος –στρες, µαθητές µε ειδικές ανάγκες, συναισθηµατική φόρτιση.
Αµαλία Α. Υφαντή και Βασιλική Σ. Φωτοπούλου, Πανεπιστήµιο Πατρών,
Επαγγελµατισµός και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Μια εµπειρική µελέτη περίπτωσης.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν τον επαγγελµατισµό και την επαγγελµατική τους ανάπτυξη και συµβάλλουν στην ενίσχυση ή στην αποδυνάµωσή τους. Ειδικότερα, η µελέτη αφορά
στα δεδοµένα µιας εµπειρικής έρευνας, η οποία διεξήχθη στο ∆ιδασκαλείο
του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου
Πατρών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 86 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (ποσοστό ανταπόκρι-
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σης: 87,8%), οι οποίοι ήταν σπουδαστές του ∆ιδασκαλείου. Η συλλογή των
εµπειρικών δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ανώνυµου γραπτού ερωτηµατολογίου και η επεξεργασία των δεδοµένων µε το στατιστικό πρόγραµµα PASW,
έκδοση 18.
Η ανάλυση των δεδοµένων απεκάλυψε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος ήταν ενήµεροι για τον επαγγελµατισµό και την επαγγελµατική ανάπτυξη
και επεσήµαναν την ανάγκη για παροχή περισσοτέρων ευκαιριών µάθησης
και εξάσκησης καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο σχολείο, µε
στόχο την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Η ενίσχυση του επαγγελµατισµού
τους συνδέθηκε µε τη συµβολή τους στη βελτίωση των επιδόσεων των µαθητών τους, το ρόλο τους στη διαδικασία της διδασκαλίας, τη συστηµατική
κατάρτισή τους και τη συνεργασία τους µε συναδέλφους στο σχολείο. Η στατιστική ανάλυση αυτών των παραγόντων δεν απεκάλυψε στατιστική σηµαντικότητα ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. Ωστόσο,
οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος πρόβαλαν ως αρνητικούς παράγοντες για την
επαγγελµατική τους ανάπτυξη τον τρόπο διοίκησης της σχολικής µονάδας,
το µεγάλο αριθµό των µαθητών στις σχολικές τάξεις και τις χαµηλές οικονοµικές αποδοχές τους.
Συµπερασµατικά, οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος αντιλαµβάνονται τον επαγγελµατισµό και την επαγγελµατική ανάπτυξη ως πολύπλοκες και πολυδιάστατες έννοιες, οι οποίες παρουσιάζουν στενή σχέση µεταξύ τους αλλά
και µε το έργο τους. Στην εργασία αυτή προτάσσεται η συνεχής προσπάθεια
βελτίωσης του υπόβαθρου των εκπαιδευτικών, η οποία µπορεί να συµβάλει
κατ’ αντιστοιχία σε µια ποιοτική αναβάθµιση της διδασκαλίας και της µάθησης.
Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικός, επαγγελµατισµός, επαγγελµατική ανάπτυξη,
µάθηση
Αλεξία ∆. Πέννα Β΄ Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
Στάσεις και ετοιµότητα δασκάλων ως προς την ένταξη παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά σχολεία του τόπου κατοικίας.
Η µελέτη των στάσεων και της ετοιµότητας των δασκάλων ως προς την ένταξη παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) στο γενικό σχολείο
αποτελεί αντικείµενο συνεχούς διερεύνησης στη διεθνή βιβλιογραφία. Στόχος
της παρούσας εργασίας ήταν η παρουσίαση των στάσεων και της ετοιµότητας ελλήνων δασκάλων (n= 421) ως προς την ένταξη παιδιών µε ε.ε.α. σε
γενικά σχολεία του τόπου κατοικίας τους. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν
ερωτηµατολόγιο, µε το οποίο διερευνήθηκαν µεταξύ άλλων η γενική στάση
των δασκάλων ως προς την ένταξη, η αποδοχή των δασκάλων για τους µαθητές µε ε.ε.α. και η δυνατότητα ένταξης των µαθητών µε ε.ε.α. µε βάση τον
τύπο των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που παρουσιάζουν. Εξετάστηκαν
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η αποδοχή του µοντέλου ένταξης σε σχολεία του τόπου κατοικίας, η ετοιµότητα των δασκάλων να εργαστούν συνεργατικά σ’ αυτό και οι αλλαγές που
θα προκύψουν στην επαγγελµατική εργασία των δασκάλων καθώς και στο
κλίµα της τάξης. Επίσης επιχειρήθηκε η διερεύνηση παραγόντων, οι οποίοι
επιδρούν στη διαµόρφωση των στάσεων και της ετοιµότητας των δασκάλων
να εργαστούν στην ένταξη σε σχολεία του τόπου κατοικίας. Σύµφωνα µε τα
ευρήµατα της έρευνας οι δάσκαλοι αποδέχονταν την ένταξη των παιδιών µε
ε.ε.α σε σχολεία του τόπου κατοικίας. Οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης δεν
ήταν σίγουροι ότι είναι έτοιµοι να αναλάβουν ένα έως δύο µαθητές µε ε.ε.α.
στη συνήθη τάξη. Γενικά εκτιµούσαν θετικά τις αλλαγές που θα προκύψουν
στο κοινωνικό κλίµα της τάξης και ουδέτερα τις αλλαγές στην επαγγελµατική
τους εργασία. Η ετοιµότητα των δασκάλων να εργαστούν στην ένταξη σε
σχολεία του τόπου κατοικίας εξαρτιόταν από το αίσθηµα αποδοχής τους για
τους µαθητές µε ε.ε.α, την ειδικότητά τους καθώς και από τον τύπο και το
βαθµό σοβαρότητας των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών.
Λέξεις-κλειδιά: στάσεις δασκάλων, ετοιµότητα δασκάλων, ένταξη, παιδιά µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεργασία.
Μαρία Ιακώβου- Χαραλάµπους και Σιµώνη Συµεωνίδου, Πανεπιστήµιο Κύπρου.
Από τις σπουδές περί αναπηρίας στις σπουδές περί αναπηρίας στην εκπαίδευση: µια αλυσιδωτή αντίδραση έτοιµη προς εκµετάλλευση.
Βασικός στόχος της εργασίας είναι να περιγράψει τη φύση, το θεωρητικό υπόβαθρο και τον τρόπο δηµιουργίας και εξέλιξης των Σπουδών περί Αναπηρίας στην Εκπαίδευση (ΣΑΕ), καθώς και τον τρόπο χρήσης τους µέσα στην
υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγµατικότητα, ως προοπτική που µπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές όσον αφορά τη στάση των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των µαθητών τους, σε θέµατα σχετικά µε την αναπηρία. Συγκεκριµένα, υποστηρίζεται ότι ο καταλύτης για τη δηµιουργία ενός αυθεντικά ενταξιακού εκπαιδευτικού και κοινωνικού συστήµατος είναι η διεξοδική µελέτη της
φύσης και του περίπλοκου τρόπου έκφρασης των διαχωριστικών συστηµάτων. Ως εκ τούτου, µε τη συστηµατική µελέτη εκ µέρους των εκπαιδευτικών,
της φύσης της αναπηρίας και του τρόπου έκφρασης των διαχωριστικών συστηµάτων στην τοπική κουλτούρα, µπορούν να επέλθουν θετικές αλλαγές
όσον αφορά τη στάση τους σε θέµατα σχετικά µε την αναπηρία. Το θεωρητικό εκπαιδευτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορεί να τοποθετηθεί µια τέτοια
προσπάθεια αποτελούν οι ΣΑΕ, η εξέλιξη των οποίων περιγράφεται ως µια
ως µια αλυσιδωτή αντίδραση που προέκυψε από τη δηµιουργία του κοινωνικού µοντέλου για την αναπηρία. Στην εργασία υποστηρίζεται ότι οι ΣΑΕ, ως
εκπαιδευτική προέκταση των Σπουδών περί Αναπηρίας (ΣΑ), θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε προγράµµατα όπως η προϋπηρεσιακή και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Αν διεκπεραιωθούν συστηµα-
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τικά και οργανωµένα, µπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη τοπικής θεωρίας για την αναπηρία και κατά συνέπεια να συνεισφέρουν στη χειραφέτηση των ατόµων µε αναπηρία, δηλαδή να επιφέρουν την κοινωνική αλλαγή.
Στην εργασία, αφού µελετήθηκε θεωρητικά η φύση των ΣΑ και των διαφόρων προσεγγίσεων που την υποστηρίζουν (υλιστική, φεµινιστική, µεταµοντερνιστική/ µεταστρουκτουραλιστική και προσέγγιση των ΣΑΕ), κατόπιν εξετάστηκε η δυνατότητα χρήσης των ΣΑΕ µέσα από µια µελέτη περίπτωσης,
στην οποία έγινε χρήση των εργαλείων της αφηγηµατικής ταυτότητας και της
συνέντευξης προφορικής ιστορίας ενός ατόµου µε αναπηρία. Οι εισηγήσεις
για την εκπαιδευτική χρήση του υλικού της έρευνας αναδεικνύουν ένα πρακτικό παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν οι ΣΑΕ στην υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγµατικότητα.
Λέξεις-κλειδιά: Σπουδές περί Αναπηρίας, Σπουδές περί Αναπηρίας στην Εκπαίδευση
Έλλη Σαµαρά, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Σπυρίδων- Γεώργιος Σούλης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Απόψεις για τους µαθητές µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες: το παράδειγµα
των εκπαιδευτικών.
Στόχος: Οι µαθητές µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες αποτελούν µία ετερογενή και απαιτητική κατηγορία ειδικών αναγκών λόγω των πολλών και σοβαρών προβληµάτων και αναγκών που αντιµετωπίζουν στους περισσότερους
τοµείς της ανάπτυξής τους. Πρόκειται για άτοµα, τα οποία χρειάζονται συνεχή και εκτενή υποστήριξη σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητές τους. Λόγω
των ιδιαιτεροτήτων των αναγκών τους οι µαθητές µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες αποτελούσαν µία πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς
χρειάζονται βελτιωµένες και διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
και παροχές σε σύγκριση µε τα σχολεία γενικής αγωγής.
Καθώς είναι δύσκολο να ρωτήσουµε τα ίδια τα παιδιά για να µας περιγράψουν την κατάσταση που βιώνουν λόγω των πολλών προβληµάτων που
παρουσιάζουν και εξαιτίας της απουσίας λόγου, η έρευνα απευθύνθηκε
στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και στο λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, οι οποίοι εργάζονται µε µαθητές µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες και
γνωρίζουν την καθηµερινότητά τους. Το αντικείµενο της έρευνας είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και του εκπαιδευτικού προσωπικού για την εργασία µε τους µαθητές µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες, ο ρόλος τους στην εργασία µε αυτούς τους µαθητές και η ένταξη και συµµετοχή
των µαθητών αυτών στο µάθηµα, µε στόχο να ελεγχθεί κατά πόσο είναι έτοιµο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα να παρέχει σε αυτούς τους µαθητές
όλα όσα χρειάζονται.
Μεθοδολογία: ∆εδοµένου ότι δεν µπορεί να διερευνηθεί το σύνολο του πλη-
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θυσµού των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και του εκπαιδευτικού προσωπικού επιλέχθηκε µε στατιστικά τυχαίο τρόπο σε τρεις φάσεις ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού. Για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η
δοµηµένη συνέντευξη ως µέθοδος συλλογής πληροφοριών, καθώς δίνει την
δυνατότητα στον ερευνητή να έχει άµεση επαφή µε τους συµµετέχοντες στην
έρευνα και να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες ακόµα και για προσωπικές απόψεις των συµµετεχόντων. Η έρευνα διεξήχθη σε συνολικά 18 σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής ή ιδρύµατα εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε όλη
την Ελλάδα.
Αποτελέσµατα- Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και το εκπαιδευτικό προσωπικό, παρόλο που θεωρούν ότι η εργασία µε µαθητές µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες έχει αρκετά πλεονεκτήµατα, δεν νιώθουν κατάλληλα προετοιµασµένοι και καταρτισµένοι µε
βάση τις σπουδές τους, ώστε να παρέχουν στους µαθητές µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες όλα όσα χρειάζονται. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι µαθητές µε
βαριές πολλαπλές αναπηρίες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για συµµετοχή στο
µάθηµα. Ενώ έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για την βελτίωση της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, οι µαθητές µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες εξακολουθούν να µην λαµβάνουν όλα όσα χρειάζονται. Πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και του εκπαιδευτικού προσωπικού µέχρι και τον τρόπο διεξαγωγής
του µαθήµατος για να µπορέσουν οι µαθητές µε βαριές πολλαπλές αναπηρίες να ενταχθούν πλήρως στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Λέξεις- κλειδιά: Πολλαπλές αναπηρίες, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, έρευνα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
09.00-11.30: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
1.Ταουσάνης Χρήστος και Κότιος Κωνσταντίνος, Σύµβουλοι Σταδιοδροµίας
EMPLOY,
Παρεχόµενα προγράµµατα και κατευθύνσεις σπουδών στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.)
Μια από τις κοµβικές παραµέτρους στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι
οι εκπαιδευτικές δυνατότητες καθώς και τα προγράµµατα σπουδών που παρέχονται σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο για τα µελλοντικά στελέχη της Ε.Α.Ε. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι καταρχήν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν όλα εκείνα τα προγράµµατα που παρουσιά-
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ζουν σχετική συνάφεια µε το χώρο της ειδικής αγωγής αλλά και να αποτυπωθεί το εύρος των προγραµµάτων αυτών σε συνάρτηση µε τη διαφαινόµενη ζήτηση. Παράλληλα, αναλύονται τα περιεχόµενα µάθησης των σχετιζόµενων προγραµµάτων και οι δυνατότητες εξειδίκευσης σε επιµέρους άξονες /
τοµείς της Ειδικής Αγωγής. Ειδικότερα, καταγράφεται και η συνάφεια πλήθους επιστηµών και προγραµµάτων που διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στην
εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευµένων στελεχών από διάφορους επιστηµονικούς κλάδους. Για το λόγο αυτό, εξετάζονται αναλυτικά δεδοµένα µέσω
έντυπης / ηλεκτρονικής αναζήτησης και καταλογογράφησης µε βάση επίσηµα στοιχεία φορέων όπως τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Επιλογικά, αποτυπώνεται το
εύρος των παρεχόµενων δυνατοτήτων αλλά και καταγράφεται το δεδοµένο
πως στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση τα προσφερόµενα προγράµµατα δεν καλύπτουν την προσφερόµενη προπτυχιακή και µεταπτυχιακή ζήτηση.
Λαχανά Αλκµήνη και Καραθανάση Ζαχαρένια, εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής,
Παιδαγωγική παρέµβαση σε µαθητή προσχολικής ηλικίας µε µέτρια νοητική
υστέρηση.
Κοιτάζοντας γύρω µας βλέπουµε ανθρώπους διαφορετικού ύψους, βάρους,
φυλής, θρησκεύµατος, ικανοτήτων. Το «φυσιολογικό» ορίζεται πάντοτε ανάλογα µε την κοινωνική περίσταση. Η έννοια του κανονικού, όπως και η έννοια του ειδικού είναι κοινωνικά κατασκευάσµατα του ανθρώπου, στην πορεία της ιστορίας του. Γενικά, η κοινωνία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη του
«διαφορετικού», του «ειδικού» και δεν έχει ακόµη καταφέρει να προσαρµοστεί στις «ιδιαιτερότητες» που κάποια µέλη της µπορεί να έχουν. Ειδικά απέναντι στην αναπηρία, η στάση της κοινωνίας θα µπορούσε να χαρακτηριστεί
από αντιφατική έως και τελείως απορριπτική. Μόνο τα τελευταία χρόνια, αρχίζει να διαφαίνεται µία τάση αποδοχής των Ατόµων µε Αναπηρία και να αυξάνεται η προσπάθεια ένταξής τους στην κοινωνία. Η προσοχή τείνει να
στρέφεται στις δυνατότητες και όχι στις αδυναµίες και τους περιορισµούς
που υπάρχουν στο άτοµο.
Όπως στην κοινωνία έτσι και στη σχολική τάξη υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ της συµπεριφοράς και των ικανοτήτων των µαθητών και
µαθητριών. Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση έχει σα στόχο την προσαρµογή
της τάξης και της διδασκαλίας, έτσι ώστε να µπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι µαθητές και µαθήτριες, ανεξαρτήτως των διαφορών τους στην κίνηση,
τη συµπεριφορά, τη µάθηση ή την επικοινωνία. Βασική αρχή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι ότι όλα τα παιδιά µπορούν και θέλουν να µάθουν και αναφέρεται σε οτιδήποτε επιπλέον ή εξειδικευµένο προσφέρεται
στο παιδί.
Στην παρούσα εισήγηση αναλύεται ο διεπιστηµονικός τρόπος εργασίας
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εκπαιδευτικών, ψυχολόγου και εργοθεραπεύτριας, µε µαθητή προσχολικής
ηλικίας µε µέτρια νοητική υστέρηση. Τόπος της παρέµβασης είναι το Ειδικό
Νηπιαγωγείο Καρδίτσας. Παρουσιάζονται οι µέθοδοι διδασκαλίας και τα
προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής
χρονιάς (2010-11) καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσης τους.
Μαστρογιάννης Αλέξιος, σχολικός σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
και Κατσένη Ευγενία,
Γνωσιακός Συµπεριφορισµός στην Εκπαίδευση: Προαγωγή της ψυχικής υγείας, µέσω προγραµµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων Επικοινωνίας.
Στις δεκαετίες του 1960 και 1970, η θεραπεία της συµπεριφοράς ωρίµασε
περισσότερο, διαδεχόµενη από την εφαρµοσµένη ανάλυση συµπεριφοράς, η
οποία βασίστηκε στις αρχές της συντελεστικής µάθησης, στο νεοσυµπεριφορισµό, στη γνωσιακή, συµπεριφοριστική τροποποίηση της συµπεριφοράς
αλλά και σε κοινωνικογνωστικές θεωρήσεις για τη µάθηση.
Η Γνωσιακή Συµπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) έχει χρησιµοποιηθεί και σε
µικρά παιδιά, ακόµα και κάτω των 7 ετών. Μάλιστα, οι πρώτες, αποτελεσµατικές γνωσιακές συµπεριφοριστικές παρεµβάσεις αφορούσαν σε διάφορες
περιπτώσεις παιδιών µε µαθησιακά προβλήµατα, νοητική υστέρηση, ψυχώσεις, αντικοινωνική συµπεριφορά, διαταραχή προσοχής και άγχος. Την τελευταία δεκαετία έχουν σχεδιαστεί και εφαρµοστεί προγράµµατα πρόληψης
προβληµάτων και προαγωγής ψυχικής υγείας και σε σχολεία, µε βάση γνωστικοσυµπεριφοριστικές µεθόδους.
Μέσω της µελέτης διάφορων τέτοιων προγραµµάτων, που αφορούσαν
στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης, σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε πρόγραµµα απόκτησης δεξιοτήτων επικοινωνίας, το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενός προγράµµατος Αγωγής Υγείας σε ένα πολυθέσιο Σχολείο, µιας µεγάλης πόλης της ∆υτικής Ελλάδας. Συµµετείχαν η δασκάλα και οι 9 µαθητές του Τµήµατος Ένταξης, οι οποίοι και αποτελούσαν
µία ανοµοιογενή οµάδα, ηλικιακά, µαθησιακά και συµπεριφορικά.
Το Πρόγραµµα απόκτησης δεξιοτήτων επικοινωνίας έθεσε ως σκοπό τη
βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας των µαθητών στο σχολικό και στο
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Οι άξονες των δραστηριοτήτων του προγράµµατος ήταν: Η Εσωτερική Επικοινωνία, η Αντίληψη –Αυτοαντίληψη, η Γλώσσα του Σώµατος, η Ακρόαση, ο ∆ιάλογος, το δικαίωµα Προτίµησης και Απόρριψης, η Κοινωνική Συναλλαγή και τέλος η Συναισθηµατική Εκπαίδευση.
Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε επιτυχία εντός 5 µηνών, όπως είχε
προγραµµατιστεί. Οι στόχοι του, σε γενικές γραµµές, επιτεύχθηκαν και τα αποτελέσµατα υπήρξαν πολύ ενθαρρυντικά. Βέβαια, υπήρξε επαναπροσδιορισµός στόχων και διαµόρφωση κάποιων δραστηριοτήτων, ώστε να προσαρµόζονται, κάθε φορά, στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες των παιδιών.
Η σηµαντικότερη επικοινωνιακή παρακαταθήκη, που προέκυψε από την ε-
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φαρµογή του προγράµµατος, σε συνδυασµό βέβαια µε το εξατοµικευµένο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα για κάθε µαθητή, υπήρξε η δηµιουργία άρρηκτης
σχέσης µεταξύ των µελών της µαθητικής οµάδας.
Πασχαλίδου ∆έσποινα,
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πρώτης γραφής σε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση.
Συνεργασία ειδικού παιδαγωγού και εργοθεραπευτή.
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη της πρώτης γραφής σε
παιδιά που παρουσιάζουν δυσλειτουργία στην κινητικότητά τους.
Στο πρώτο µέρος της εργασίας καταγράφεται η λειτουργία της γραφής, ο
σηµαντικός ρόλος της στην εκπαίδευση του ατόµου και οι δυσκολίες που
µπορεί να παρουσιάζει η κατάκτησή της από τους µαθητές µε κινητικές δυσλειτουργίες και, συγκεκριµένα, µε εγκεφαλική παράλυση. Το κινητικό έλλειµµα των παιδιών αυτών αποτελεί τροχοπέδη στην εκπαίδευσή τους και στην
ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής.
Η εργασία κινείται στο πλαίσιο των συσχετιζόµενων τοµέων της ειδικής
αγωγής και της έγκαιρης παρέµβασης και έχει ως στόχο να αναδείξει τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία των επιστηµόνων που εµπλέκονται στην έγκαιρη παρέµβαση και ιδίως από τη συνεργασία εργοθεραπευτή
και ειδικού παιδαγωγού.
Στο δεύτερο µέρος της εργασίας, καταγράφουµε µία συστηµατική µελέτη περίπτωσης ενός πεντάχρονου παιδιού µε εγκεφαλική παράλυση και τη
διαδικασία εκµάθησης της πρώτης γραφής κατά τη διάρκεια ενός χρόνου.
Αρχικά, αναφερόµαστε στην τωρινή κατάσταση του παιδιού, στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων του και στους στόχους που θέτουµε για τη βελτίωση της
γραφοκινητικής κατάστασής του και την εδραίωση του ορθού τρόπου γραψίµατος. Στη συνέχεια, παρατίθεται η λεπτοµερής καταγραφή της παρέµβασης
και η παρατήρηση των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν, κατά η
διάρκεια αυτής. Επιπλέον, στην εργασία περιλαµβάνονται οι συνεντεύξεις
που έδωσαν ο εργοθεραπευτής και η µητέρα του παιδιού. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της παρέµβασης.
Λέξεις-κλειδιά: ειδική αγωγή, εγκεφαλική παράλυση, εργοθεραπεία, έγκαιρη
παρέµβαση, γραφή, κινητική δυσλειτουργία, τριποδική λαβή.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
11.30-13.30 : ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
Προεδρία: Βασιλική Μητροπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Μάρω ∆όικου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεοδώρα
Χασεκίδου, σχολική σύµβουλος Θεσσαλονίκης
Gill Brackenbury, Institute of Education, University of London.
From Theory to Practice: Teaching children with special educational needs
in UK mainstream schools
Dr. Maria Kambouri, Institute of Education, University of London
Digital technologies in the Special Educational Needs (SEN) classroom:
some issues and approaches from the UK.
Prof. Hannou Savolainen, University of Eastern Sweden
"Responding to diversity and striving for excellence: the case of Finland"
The implementation of inclusive education has become an internationally
accepted goal. In this process a substantial challenge is to simultaneously
increase both equality and quality in an education system. The findings of
various studies on the Finnish comprehensive school reform, along with recent learning outcomes, support the conclusion that this may be possible.
During the comprehensive school era, equality has increased, performance
gaps have decreased, and student achievement has improved overall. Possible reasons for this are that Finnish educational policy development has
not followed international mainstream trends and that flexible and extensive
special education provisions have been built into our school system. Internationally acknowledged requirements for a good education are competent
teachers and a school system’s commitment to take on the responsibility of
educating children of all abilities and this presentation discusses how this
has been done in Finland.
13.30-16.00 : ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
13.30-16.00: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ
∆ΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
«Σαν αστέρια στην γη». Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό.
Ο Ishaan Awasthi είναι ένας 8χρονος µαθητής, ο κόσµος του είναι γεµάτος
στοιχεία, που κανένας άλλος δεν µοιάζει να εκτιµά: χρώµατα, ψάρια, σκυλιά,
πολύ απλά δεν είναι σηµαντικά στοιχεία σε ένα κόσµο ενηλίκων, αλλά για
κείνον είναι πιο ενδιαφέροντα από τις σχολικές εργασίες, του βαθµούς και
την τακτικότητα. Ο Ishaan δεν µπορεί να καταφέρει τίποτα µέσα στην τάξη.
Όταν πια µπλέκει περισσότερο από ότι µπορούν να αντέξουν οι γονείς
του, την στέλνουν εσώκλειστο σε ένα ιδιωτικό σχολείο, έτσι ώστε να συµµορφωθεί. Τα πράγµατα δεν διαφέρουν πολύ, από ότι στο παλιό του σχολείο, και επιπλέον ο Ishaan βιώνει και την τραυµατική εµπειρία του αποχωρισµού του από την οικογένεια.
Μια µέρα, έρχεται στο σχολείο ένας νέος δάσκαλος, που γεµίζει τον µαθητή µε αισιοδοξία και ενθουσιασµό. Σπάζει όλους τους κανόνες του πως
πρέπει να γίνεται η διδασκαλία, ζητώντας τους να ονειρευτούν, να σκεφτούν
και να φανταστούν. Όλα τα παιδιά ανταποκρίνονται εκτός από τον Ishaan. Ο
δάσκαλος αµέσως ανακαλύπτει ότι ο Ishaan δεν είναι χαρούµενος και προσπαθεί να ανακαλύψει τι συµβαίνει. Μετά από πολύ προσπάθεια και επιµονή, τελικά βοηθά τον Ishaan να ανακαλύψει τα ταλέντα του και τον εαυτό
του.
Μια συγκλονιστική ταινία που δείχνει όλη την µυστική ζωή του δυσλεκτικού
παιδιού. Θίγει θέµατα που αφορούν την οικογένεια, την κοινωνία, το σχολείο,
τους φίλους.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)
16.00-18.00:. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ
∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Συντονιστής: ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
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∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Αξιολόγηση και ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες.
Το ερώτηµα που προκύπτει σε συνάρτηση µε τον σκοπό της εκπαίδευσης
των ΑµΕΑ είναι κατά πόσον οι ασχολούµενοι µε την εκπαίδευση των ΑµΕΑ
συνειδητοποιούν τον βαθύ πόθο των ατόµων αυτών για να συνειδητοποιήσουν τον εαυτό τους και να βρουν έναν προσανατολισµό ζωής δίνοντας
νόηµα στην ύπαρξή τους. Βέβαια, ο σκοπός και οι στόχοι της εκπαίδευσης
των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν διαφέρουν, κατά τον
Vygotsky (1997, σελ. 152), από αυτούς της εκπαίδευσης των ατόµων τυπικής ανάπτυξης. Όµως, ό,τι συνιστά για τα άλλα άτοµα φυσιολογική εξέλιξη
της ανάπτυξης και της συµπεριφοράς, για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες προϋποθέτει συστηµατική εκπαίδευση και απαιτεί συνεχή άσκηση.
Κατά συνέπεια, τα άτοµα µε αναπηρίες, µε προβλήµατα υγείας και συµπεριφοράς καθώς και µε µαθησιακές δυσκολίες απαιτείται να καταβάλλουν
πρόσθετη προσπάθεια προκειµένου να αναπτύξουν τις αναγκαίες κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες, τις ηθικές αρετές καθώς και τις απαιτούµενες γνωστικές και νοητικές ικανότητες. Έχουν ανάγκη, εποµένως, πρόσθετης ειδικής ψυχοπαιδαγωγικής και κοινωνικής υποστήριξης, ενώ διαφέρουν
οι µέθοδοι διδασκαλίας και οι στρατηγικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί
και οι επαγγελµατίες (ειδικοί παιδαγωγοί, σχολικοί ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.) κατά την εκπαίδευση των ΑµΕΑ..
Τα ζητήµατα αυτά συναρτώνται τόσο µε βασικά ζητήµατα της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης των ΑµΕΑ, όπως π.χ. ο σκοπός και το περιεχόµενο της
εκπαίδευσης, όσο και µε βασικά θεωρητικά ζητήµατα, καθόσον η αποδοχή
µιας ενιαίας θεωρίας θα µπορούσε ίσως να προσφέρει έγκυρες απαντήσεις
στα συναφή ερωτήµατα. Από επιστηµολογική άποψη, ζητήµατα προσδιορισµού του σκοπού και του περιεχόµενου της εκπαίδευσης συναρτώνται άµεσα µε πολιτικές αποφάσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές και ως έναν βαθµό
µε τον προσδιορισµό πολιτισµικών αξιών, κοινωνικών κανόνων, στάσεων
και αντιλήψεων.
Στην εκπαίδευση όµως των ατόµων µε ειδικές ανάγκες η αξιολόγηση
και η διάγνωση των δυσκολιών µάθησης, των αδυναµιών της συµπεριφοράς, των καθυστερήσεων στην ανάπτυξη και των αναπηριών αποτελεί το
κλειδί κάθε χειρισµού και παρέµβασης καθόσον µε βάσει αυτές οι εκπαιδευτικοί και οι άλλοι επαγγελµατίες µπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν
προγράµµατα αποτελεσµατικής ψυχοπαιδαγωγικής παρέµβασης και θεραπείας.
Η επιβολή ετικετών και η κατάταξη των µαθητών σε κατηγορίες έχουν
περιορισµένη λειτουργική αξία στην εκπαίδευση των ΑµΕΑ καθόσον, κατά
τον Jeff Barley (1998, p.47-48), αυτές δεν περιγράφουν τις αδυναµίες ή τις
δυνατότητες του µαθητή, (όπως π.χ. το νοητικό και το γνωστικό επίπεδο, το
επίπεδο της τρέχουσας σχολικής επίδοσης, το είδος της συµπεριφοράς), τις
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κοινωνικές δεξιότητες, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα κ.ά.. Αντίθετα, η αξιολόγηση των µαθητών πρέπει να είναι κατά το δυνατόν λειτουργική. Αυτό σηµαίνει ότι τα µέσα και το περιεχόµενο της αξιολόγησης θα πρέπει να συναρτώνται άµεσα µε το προβλεπόµενο πρόγραµµα εκπαίδευσης των µαθητών.
Η αξιολόγηση που βασίζεται στο σχολικό πρόγραµµα αποκτά µεγαλύτερη ισχύ καθότι το περιεχόµενό της αφορά το αντικείµενο για το οποίο ο µαθητής
είναι προϊδεασµένος. Σε αντίθεση τα «τεστ» φέρνουν τους µαθητές αντιµέτωπους µε µια «τυπική» διανοητική συµπεριφορά, η οποία κατά ένα µέρος
βασίζεται σε ένα υποθετικό µοντέλο της νόησης. Οι εκπαιδευτικοί ως οι άµεσοι αξιολογητές βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση να κατανοούν, να αξιολογούν και να προσαρµόζουν τις πληροφορίες στη ανάπτυξη των προγραµµάτων της σχολικής τάξης. Συνάµα οι µαθητές αξιολογούνται σε κανονικά και
όχι σε κλινικά δεδοµένα, τα οποία συναρτώνται άµεσα µε τη διδασκαλία και
µε προβλήµατα του δικού τους κόσµου, ενώ αποφεύγουν την παραποµπή
σε κλινικές και σε λίστες αναµονής.
Ελευθερία Μπάκα, υποψήφια διδάκτωρ και ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Το Θεατρικό Παιχνίδι ως µέσο ενίσχυσης της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης.
Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει αν ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα Θεατρικής Αγωγής (Θεατρικού Παιχνιδιού) θα ενίσχυε
την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίµηση ατόµων τυπικής ανάπτυξης (10-12
χρόνων) και ατόµων µε νοητική καθυστέρηση (16-23 χρόνων). Ειδικότερα αν
οι παράµετροι της αυτοαντίληψης: σχολική ικανότητα, αθλητική ικανότητα,
σχέσεις µε συνοµηλίκους, φυσική εµφάνιση, διαγωγή- συµπεριφορά και η
αυτοεκτίµηση των µαθητών θα επηρεάζονταν σηµαντικά από το πρόγραµµα
της παρέµβασης. Επιµέρους ερωτήµατα ήταν αν οι εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών συνέπιπταν µε τις εκτιµήσεις των γονέων, των µαθητών και του ψυχολόγου και αν η µεταβολή της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης µέσω του
προγράµµατος θα επηρεάζονταν από τις ατοµικές διαφορές των µαθητών :
φύλο, νοητική ανάπτυξη, τόπος διαµονής, σχολείο φοίτησης.
Το πρόγραµµα της θεατρικής παρέµβασης περιελάµβανε 12 συναντήσεις-εργαστήρια µε Θεατρικό Παιχνίδι. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε για την µέτρηση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης στην
αρχή και στο τέλος του προγράµµατος ήταν το ΠΑΤΕΜ ΙΙ της ΜακρήΜπότσαρη (ελληνική έκδοση του αντίστοιχου ερωτηµατολογίου της Harter).
Στην διάρκεια του προγράµµατος έγινε παρατήρηση και καταγραφές όσον
αφορά την δραµατική εµπλοκή µε την κλίµακα του Phil Jones.
Στην έρευνα συµµετείχαν 40 µαθητές τυπικής ανάπτυξης από το Εργαστήρι Θεατρικής Αγωγής «Θεατροφωλιά» και 14 µαθητές µε ειδικές ανάγκες
από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης. Όσον α-
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φορά την τυπική ανάπτυξη τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η θετική επίδραση
της Θεατρικής Αγωγής παρατηρείται σε όλες τις υπό εξέταση µεταβλητές και
είναι ανεξάρτητη από την οµάδα ερωτηθέντων, την τάξη και το φύλο του µαθητή. Όσον αφορά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες τα αποτελέσµατα δείχνουν
θετική επίδραση στις σχέσεις µε συνοµηλίκους, στη φυσική εµφάνιση, στη
διαγωγή - συµπεριφορά και στην αυτοεκτίµηση. Η σχολική ικανότητα επηρεάζεται λίγο ενώ η αθλητική ικανότητα δεν επηρεάζεται.
Λέξεις-κλειδιά: Θεατρική Αγωγή, Θεατρικό Παιχνίδι, ενίσχυση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης, διαµόρφωση του εαυτού.
Λιόκου Έφη, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Γουδήρας ∆ηµήτρης, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές της Α΄ Γυµνασίου στην ανάγνωση και κατανόηση κειµένου.
Η έρευνα διεξήχθη το 2011 µε σκοπό να εντοπιστεί το πόσο επηρεάζουν το
φύλο, ο βαθµός, η ηλικία, το σχολείο, η περιοχή διαµονής και το επάγγελµα
γονέων (ανεξάρτητες µεταβλητές) την επίδοση των µαθητών σε δραστηριότητες ανάγνωσης και κατανόησης κειµένου (εξαρτηµένες µεταβλητές). Το
δείγµα ήταν συµπτωµατικό και απαρτιζόταν από 54 µαθητές της Α΄ τάξης
του Γυµνασίου, εκ των οποίων οι 20 ήταν αγόρια και οι 34 κορίτσια. Όλοι οι
µαθητές φοιτούσαν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, ενώ αποκλείστηκαν
µαθητές µε δυσλεξία και µαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα. Τα σχολεία
φοίτησης των µαθητών ήταν το Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας, τα 3 Γυµνάσια της πόλης του Κιλκίς (1ο, 2ο, 3ο) και τα Γυµνάσια
Χέρσου και Βαπτιστή.
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν ένα τεστ ατοµικής
επίδοσης σε δραστηριότητες ανάγνωσης και κατανόησης κειµένου. Αυτές τις
δραστηριότητες συνιστούσαν 9 ανοικτού και κλειστού τύπου ασκήσεις οι οποίες χρονοµετρούνταν, ενώ κάποιες επιπροσθέτως ηχογραφούνταν. Η επίδοση γινόταν στα πλαίσια του σχολικού προγράµµατος κατόπιν συνεννόησης µε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των µαθητών. Βάσει των απαντήσεων των µαθητών συµπληρωνόταν στη συνέχεια το φύλλο του καθηγητή που ήταν ξεχωριστό για τον κάθε µαθητή και το οποίο ήταν η πρωταρχική
ύλη για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας.
Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS και του Statistics Toolbox του MATLAB. Για να είναι
εφικτή η στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν κωδικοποιήσεις και για τις
ασκήσεις και για τα δηµογραφικά στοιχεία. Πραγµατοποιήθηκε One Way
Anova για να ελεγχθεί αν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ
των δηµογραφικών στοιχείων του κάθε µαθητή, δηλαδή του φύλου, του βαθµού, της ηλικίας, του σχολείου, της περιοχής διαµονής και του επαγγέλµατος
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των γονέων (ανεξάρτητες µεταβλητές) σε κάθε δραστηριότητα που αφορούσε στην ανάγνωση και την κατανόηση κειµένου (εξαρτηµένες µεταβλητές).
Για την επεξεργασία των απαντήσεων των συµµετεχόντων στην έρευνα µαθητών στις ανοικτού τύπου ασκήσεις χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου.
Γενικά, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αναγνωστική ικανότητα των µαθητών επηρεάζεται περισσότερο από το βαθµό τους στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας (63%), η ικανότητα για κατανόηση κειµένου περισσότερο
από το φύλο του µαθητή (25%), ενώ η συνολική επίδοση στο εργαλείο αξιολόγησης επηρεάζεται περισσότερο από το βαθµό στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας (33%).
Αναφορικά µε τα υπόλοιπα δηµογραφικά στοιχεία, η ηλικία δε συσχετίζεται σηµαντικά µε την επίδοση των µαθητών παρά µόνο σε µεµονωµένες
δραστηριότητες του εργαλείου αξιολόγησης. Σχετικά µε το σχολείο φοίτησης
προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι µαθητές του Πειραµατικού Γυµνασίου του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έχουν υψηλότερη επίδοση, ενώ δε προκύπτει
κάποιο ξεκάθαρο συµπέρασµα για το αν έχουν προβάδισµα τα σχολεία της
πόλης του Κιλκίς έναντι των σχολείων της επαρχίας. Ακόµη, οι µαθητές που
ζουν στις αστικές περιοχές υπερτερούν έναντι αυτών που ζουν σε λιγότερο
αστικές περιοχές. Τέλος, το επάγγελµα των γονέων φάνηκε να συσχετίζεται
σηµαντικά µε κάποιες δραστηριότητες, αλλά δεν προέκυψαν επαγγέλµατα
που να συσχετίζονται περισσότερο από άλλα.
Λέξεις-κλειδιά: ανάγνωση και κατανόηση κειµένου, ανάλυση περιεχοµένου,
διδασκαλία της Γλώσσας, γλωσσική επίδοση, σχολική επίδοση.
∆ηµήτρης Μουστάκας, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας, Αγαλιώτης Γιάννης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Οι αντιλήψεις των µαθητών της Β΄ /θµιας εκπαίδευσης για την επίλυση προβληµάτων και η ανακάλυψη των παραγόντων που εµποδίζουν την υψηλή επίδοση στο µάθηµα των Μαθηµατικών
H παρούσα εργασία περιγράφει την έρευνα που διενεργήθηκε σε 9 σχολεία
της ελληνικής επικράτειας µε σκοπό την διερεύνηση των απόψεων των µαθητών σε σχέση µε τα µαθηµατικά προβλήµατα, καθώς και των παραγόντων
που τις επηρεάζουν. Οι εσφαλµένες αντιλήψεις για τα Μαθηµατικά µπορούν
να δηµιουργήσουν σοβαρά µαθησιακά προβλήµατα, εµποδίζοντας την αφοµοίωση της προσφερόµενης γνώσης και την αξιοποίηση όλων αυτών που θα
µπορούσε να τους προσφέρει η ενασχόληση µε την επιστήµη των Μαθηµατικών. Τα παιδιά που έχουν τέτοιου είδους εσφαλµένες αντιλήψεις χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή από τον καθηγητή, ο οποίος θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει µια µορφή «ειδικής αγωγής» για να τις διορθώσει. Το πρώτο βήµα
στη διαδικασία αναθεώρησης των αντιλήψεων αυτών είναι ο ίδιος ο εντοπι-
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σµός τους, και για να γίνει αυτό απαιτείται ένα εργαλείο που να τις ανιχνεύει
και να τις αξιολογεί. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει σήµερα στα ελληνικά δεδοµένα,
και αυτό ακριβώς το κενό ήρθε να καλύψει η συγκεκριµένη εργασία.
Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο που αναπτύχθηκε από
τους Kloosterman και Stage (1992), το οποίο αποτελείται από 36 δηλώσεις
που χωρίζονται σε έξι οµάδες, κάθε µία από τις οποίες µετράει µια συγκεκριµένη αντίληψη του µαθητή σε σχέση µε τα Μαθηµατικά. Τα δεδοµένα που
συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS
και τα αποτελέσµατα αξιολογήθηκαν και συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που έδωσε η εφαρµογή του συγκεκριµένου εργαλείου στις Η.Π.Α.
και στην Ιταλία. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η σηµασία που δίνουν
τα παιδιά στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών αυξάνεται µε την ηλικία, ενώ η εµπιστοσύνη τους στη χρησιµότητα των Μαθηµατικών µειώνεται.
Ταυτόχρονα βρέθηκε ότι για το συγκεκριµένο δείγµα, τα κορίτσια της Β΄ Γυµνασίου δεν πιστεύουν ότι µπορούν να λύσουν χρονοβόρα µαθηµατικά
προβλήµατα, σε αντίθεση µε τα συνοµήλικα τους αγόρια. Επίσης, για να ελεγχθεί το εάν και σε ποιο βαθµό επηρεάζουν οι αντιλήψεις των µαθητών
τον βαθµό τους στα Μαθηµατικά εφαρµόστηκε η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης, όπου βρέθηκε πως όλες οι υπό εξέταση µεταβλητές συνεισφέρουν στο µοντέλο εκτός από αυτήν της Προσπάθειας. Η εργασία ολοκληρώνεται µε µια συζήτηση σχετικά µε την εφαρµογή των συµπερασµάτων
της έρευνας στην τάξη και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο.
Λέξεις-κλειδιά: επίλυση προβλήµατος, κατανόηση µαθηµατικών εννοιών, αντιλήψεις για τα Μαθηµατικά.
Σοφία Συµεωνίδου, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, ∆ηµήτρης Β. Γουδήρας,
Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Οι γλωσσικές δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα των µουσουλµάνων µαθητών
µε ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε µειονοτικά σχολεία
του Νοµού Ροδόπης – Λάθη στον γραπτό λόγο στην ελληνική γλώσσα.
Στην Ελληνική Θράκη (∆υτική Θράκη) ζει η σύµφωνα µε τα σχετικά νοµικά
κείµενα οριζόµενη ως µουσουλµανική µειονότητα. Ο συντριπτικά µεγάλος αριθµός των µαθητών της µουσουλµανικής µειονότητας φοιτά σε µειονοτικά
σχολεία.
Οι µουσουλµάνοι µαθητές που φοιτούν στα µειονοτικά σχολεία αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας που
συνδέονται µε µία µεγάλη ποικιλία ετερογενών και συχνά αλληλένδετων παραγόντων. Έχουµε τα τελευταία χρόνια µε βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα µειονοτικά σχολεία (δυστυχώς υπάρχει παντελής
απουσία σχετικών ερευνητικών εργασιών) µια βελτίωση της αναγνωστικής ι-
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κανότητας των µαθητών τόσο στον τοµέα της αποκωδικοποίησης όσο κυρίως στον τοµέα της κατανόησης του κειµένου που διαβάζουν. Εκεί όµως που
υπάρχει µεγάλο έλλειµµα και σηµαντικές δυσκολίες, είναι ο γραπτός λόγος
τόσο ο κατευθυνόµενος (καθ’ υπαγόρευση) όσο και στην παραγωγή γραπτού λόγου (αυθόρµητος). H Ειδική Αγωγή στο χώρο της µειονοτικής εκπαίδευσης, ειδικά για το νοµό Ροδόπης είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτη.
Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω εκπονήσαµε µια ερευνητική εργασία της οποίας στόχος ήταν η καταγραφή των δυσκολιών στο γραπτό λόγο
των µουσουλµάνων µαθητών που φοιτούν σε µειονοτικά σχολεία.
Επιµέρους στόχοι της έρευνας που παράλληλα αποτέλεσαν και ερευνητικά ερωτήµατα-υποθέσεις ήταν: α) η διερεύνηση του είδους των λαθών, β) η
συχνότητα των λαθών, γ) η σχέση του όγκου των λαθών µε το αν φοίτησαν
κατά την προσχολική ηλικία σε δηµόσιο νηπιαγωγείο και δ) η πιθανή σχέση
του όγκου των λαθών µε τον τύπο του σχολείου (Ορεινό-αποµακρυσµένο,
πεδινό υπαίθρου, αστικό πρωτεύουσας του νοµού)
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεση ότι πολύ µεγάλο ποσοστό των µαθητών της µουσουλµανικής µειονότητας του
Νοµού Ροδόπης που φοιτούν σε µειονοτικά σχολεία παρουσιάζει µεγάλα ελλείµµατα στην επεξεργασία του γραπτού λόγου. Το ποσοστό αυτό είναι µικρότερο για τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία αστικού περιβάλλοντος, µεγαλύτερο για τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία της πεδινής – αγροτικής
περιοχής και πολύ µεγάλο για τους µαθητές του ορεινού όγκου.
Οι µαθητές των µειονοτικών σχολείων που φοίτησαν σε δηµόσιο Νηπιαγωγείο εµφανίζουν καλύτερη επίδοση σε όλους τους τοµείς της γραπτής έκφρασης.
Ζωή Γούλα, εργοθεραπεύτρια, µεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, υπότροφος Ι.Κ.Υ.
Η δυσπραξία στο σχολείο και στη ζωή. Η εργοθεραπευτική αξιολόγηση και
µέθοδοι παρέµβασης.
Η επιτυχής συµµετοχή στις σχολικές δραστηριότητες απαιτεί την κατάκτηση
ενός επιπέδου δεξιοτεχνίας, έτσι ώστε το παιδί να µπορεί να γράψει, να ζωγραφίσει, να κάνει υπολογισµούς, να κατασκευάσει. Επίσης, απαιτούνται δεξιότητες αδρής κίνησης, έτσι ώστε να κινείται ανεξάρτητα µε διάφορες ταχύτητες, να χορεύει και να παίζει. Για τα παιδιά µε δυσπραξία η συµµετοχή σε
αυτές τις δραστηριότητες απαιτεί υπέρµετρη προσπάθεια, η οποία δεν ευοδώνει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Οι δυσκολίες συντονισµού έχουν αντίκτυπο
σε όλους τους τοµείς της ζωής τους.
Η εισήγηση αυτή έχει ως στόχο να προτείνει τρόπους ανίχνευσης συµπτωµάτων της δυσπραξίας και έπειτα µεθόδους εργοθεραπευτικής παρέµβασης καθώς και στρατηγικές αντιµετώπισης που µπορούν να εφαρµοστούν
στη σχολική τάξη. Γίνεται µια περιγραφή των χαρακτηριστικών και πως αυτά
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επηρεάζουν τη λειτουργικότητά τους στο σχολείο και στη ζωή. Έπειτα, γίνεται µια σύνοψη των συνηθέστερων προσεγγίσεων από τη σκοπιά της εργοθεραπείας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη µέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και στα ερευνητικά δεδοµένα που υποστηρίζουν την αποτελεσµατικότητά της στη συµµετοχή σε δραστηριότητες του παιχνιδιού, στις διαδικασίες
κοινωνικοποίησης και στις δραστηριότητες αυτοφροντίδας.
Λέξεις-κλειδιά: ∆υσπραξία, ∆υσγραφία, Εργοθεραπεία, Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ)
16.00-18.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προεδρία: Κατερίνα ∆ηµητριάδου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, Μαρία
Αναγνωστοπούλου, Αικατερίνη Σουσαµίδου σχολικοί σύµβουλοι, Περιφερειακή
∆ιεύθυνση Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Σουσαµίδου και Μαρία Αναγνωστοπούλου, σχολικοί σύµβουλοι
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,
Η κοινωνική αποδοχή και η αυτοεκτίµηση των µαθητών των τριών τελευταίων
τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου που παρακολουθούν Τµήµα Ένταξης.
Η επιλογή µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µάθησης και συµπεριφοράς και η τοποθέτησής τους στο Τµήµα Ένταξης αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησής τους από τους µαθητές που παρακολουθούν τα µαθήµατα της κανονικής τάξης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της αυτοεκτίµησης των µαθητών που παρακολουθούν
το Τµήµα Ένταξης του σχολείου τους και η κοινωνικής αποδοχή τους από
τους συµµαθητές τους. Στην έρευνα θα συµµετάσχουν 80 περίπου µαθητές
(40 µαθητές των Τµηµάτων Ένταξης και 40 της κανονικής τάξης) των τριών
τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου. Ως ερευνητικό εργαλείο θα χρησιµοποιηθεί το ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης και
της αυτοεκτίµησης «Πώς αντιλαµβάνοµαι τον εαυτό µου ΙΙ»(ΠΑΤΕΜ ΙΙ) της
Harter (1985), για τις τάξεις ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄, από το οποίο θα αξιοποιηθούν οι
κλίµακες «Σχέσεις µε συνοµηλίκους» και «Αυτοεκτίµηση». Τα αποτελέσµατα
θα αναλυθούν µε το στατιστικό πακέτο SPSS, µε ανεξάρτητες µεταβλητές
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την ηλικία και το φύλο των συµµετεχόντων µαθητών. Κατά την ερµηνεία των
ερευνητικών δεδοµένων θα συνεκτιµηθεί και η περιγραφική αξιολόγηση, την
οποία θα κάνουν οι εκπαιδευτικοί της τάξης των µαθητών.
Λέξεις-κλειδιά: κοινωνική αποδοχή, αυτοεκτίµηση
Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης και Πηνειώ Χριστοδούλου, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων,
Η αυτοεκτίµηση και η ενσυναίσθηση των παιδιών και των εφήβων µε οπτική
αναπηρία
Ποια είναι η αυτοεκτίµηση και η ενσυναίσθηση των παιδιών και των εφήβων
µε προβλήµατα όρασης; Έχει σχέση η αυτοεκτίµηση µε την ενσυναίσθηση
των παιδιών και των εφήβων µε οπτική αναπηρία; Πώς επηρεάζει η οπτική
αναπηρία τη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης και της ενσυναίσθησης; Κατά
πόσο η αυτοεκτίµηση και η ενσυναίσθησή τους συνδέεται µε το φύλο, την ηλικία, το βαθµό απώλειας της όρασης τη σειρά γέννησης του παιδιού µέσα
στην οικογένεια και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας;
Τα προαναφερόµενα ερωτήµατα αποτέλεσαν τη βάση και ταυτόχρονα το
σκοπό για τη διεξαγωγή µιας πιλοτικής έρευνας, στην οποία συµµετείχαν 46
παιδιά και έφηβοι µε οπτική αναπηρία (Ν=46), που διέµεναν σε διάφορες
γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.
Η έρευνα βασίστηκε στο ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς Self-esteem Inventory του Coopersmith (1987) και στην κλίµακα της ενσυναίσθησης Empathy Index for Children and Adolescent (1982) της Bryant.
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων εφαρµόστηκε το στατιστικό
πακέτο SPSS version 0.19. Έγινε χρήση παραµετρικών κριτηρίων (T-test,
One Way ANOVA, ∆ιµεταβλητή ανάλυση συσχέτισης). Ο έλεγχος των στατιστικών υποθέσεων πραγµατοποιήθηκε για προεπιλεγµένο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α= 0.05. Στατιστικά σηµαντική σχέση προέκυψε µεταξύ
των µεταβλητών αυτοεκτίµηση παιδιών µε οπτική αναπηρία και ενσυναίσθηση παιδιών µε οπτική αναπηρία.(r=0.44) και µεταξύ των µεταβλητών αυτοεκτίµηση παιδιών µε οπτική αναπηρία και κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της
οικογένειας (sig.= 0.00<0.05).
Τα ευρήµατα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας µπορούν να αξιοποιηθούν από όλους τους εµπλεκόµενους στην αγωγή και την εκπαίδευση των µαθητών µε οπτική αναπηρία ή εξασθένιση και να συµβάλλουν έτσι
στην οµαλότερη σχολική και κοινωνική τους ένταξη.
Λέξεις-κλειδιά: αυτοεκτίµηση, ενσυναίσθηση, οπτική αναπηρία, ένταξη.
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Κωνσταντίνος ∆ηµουλάς, Σχολικός Σύµβουλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Λάρισας,
∆υσκολία επικοινωνίας µαθητών µε ειδικές ανάγκες λόγω κακής ερµηνείας
του προσώπου των άλλων.
Συχνά δυσκολευόµαστε να επικοινωνήσουµε, λόγω µη καλής ερµηνείας των
συναισθηµάτων των άλλων. Σκοπός της έρευνας [στοιχούσας σε προηγηθείσα έρευνά µας επί 165 (61 αντρών και 104 γυναικών) ατόµων, µέσης
µόρφωσης, 25-55 ετών] ήταν η διερεύνηση της ικανότητας αναγνώρισης συναισθηµατικών εκφράσεων του προσώπου από κοινωνικά ευάλωτες οµάδες
πληθυσµού (παλιννοστούντες, µετανάστες, φυλακισµένοι, τσιγγάνοι, άτοµα
ειδικών αναγκών). Η δοκιµασία που χρησιµοποιήθηκε ήταν η σειρά των
Ekman και Friesen 65 διαφανειών του προσώπου, µε ένα ή περισσότερα από τα παγκοσµίως αναγνωρισµένα συναισθήµατα (ευτυχία, λύπη, φόβο, θυµό, έκπληξη, αηδία και περιφρόνηση), µε προβολή των σε δύο φάσεις, µε
την ίδια σειρά, για 10″-5″ και 25″-10″, αντίστοιχα, για κάθε διαφάνεια, σηµειώνοντας, στην πρώτη (µόνο) ένα συναισθηµατικό όρο και στη δεύτερη
(µόνο) ένα βαθµό (για όλα τα συναισθήµατα), από το 0 (για ανυπαρξία συναισθήµατος) µέχρι το 8 (για έντονη έκφραση συναισθήµατος). Με βάση τη
συµφωνία των σηµασιοδοτικών κρίσεων των υποκειµένων µε το λεξικό, που
σχηµατίστηκε από το 20 και πλέον % των ατόµων µέσα στην ίδια οµάδα που
αποδέχτηκαν την ίδια συναισθηµατική σηµασιοδότηση ως το συγκεκριµένο
συναίσθηµα της κάθε διαφάνειας, αξιολογήθηκε η συχνότητα και η ένταση
των συναισθηµάτων που αναγνωρίστηκαν και αυτών που πήραν τον υψηλότερο βαθµό ανάµεσά τους (αναγνωρισιµότητα). Τα αποτελέσµατα, αν και όχι
θεαµατικά, έδειξαν αισθητά µειωµένη απόδοση σε σύγκριση µε τα υποκείµενα της πρώτης έρευνας, προφανώς λόγω συνεπιφερόµενου άγχους, µε το
οποίο εξισώνεται η πληροφοριακή υπερφόρτωση από την προσπάθεια ερµηνείας της όλης µέσα από τη συναισθηµατική της έκφραση µορφής στον ελάχιστο - για την εκάστοτε επικοινωνιακή συνθήκη - απαιτούµενο χρόνο. Ίσως, στην κατάσταση άγχους, στην οποία, φυσικώ τω λόγω, περιέρχεται το
κοινωνικά ευάλωτο άτοµο, ίσως δυσκολεύεται να δώσει, εύκολα και γρήγορα, ενιαία µορφή στο πρόσωπο των άλλων, προκειµένου να απαντήσει σωστά σε ό,τι του προτείνεται. Μεταφερόµενα αυτά στη σχολική τάξη, θα πρέπει να µας καταστήσουν ιδιαίτερα προσεκτικούς µε τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες.
Αγάπη Βράντση και Κατερίνα ∆ηµητριάδου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
Αντιµετωπίζοντας τον αυτισµό στο δηµοτικό σχολειό µέσα από ευέλικτες διδακτικές προσεγγίσεις: µια µελέτη περίπτωσης.
Ο αυτισµός είναι µια σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή µε σύνθετη φύση, καθώς επηρεάζει την αναπτυξιακή περιοχή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης,
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της επικοινωνίας και της συναισθηµατικής σφαίρας των ατόµων που την παρουσιάζουν. Η αποτελεσµατική εκπαίδευση, η αυτόνοµη διαβίωση και η κοινωνική ένταξη του αλµατωδώς αυξανόµενου αριθµού παιδιών µε αυτισµό,
καθώς και η άµβλυνση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι οικογένειές
τους αποτελεί πρόκληση για το σύγχρονο σχολείο. Η εισήγηση αναφέρεται
στη µελέτη περίπτωσης µιας διδακτικής παρέµβασης εστιασµένης στην εκπαίδευση µαθητή Ειδικού ∆ηµοτικού σχολείου, ο οποίος παρουσίαζε αυτισµό-διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή· αναλύει σε επίπεδο θεωρίας και εφαρµογής το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της παρέµβασης, η
οποία είχε διάρκεια ενός τριµήνου και ήταν προσανατολισµένη σε παιδοκεντρικές µεθόδους αγωγής και µάθησης. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε η
διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας µέσα από σύγχρονες διδακτικές
πρακτικές, όπως η βιωµατική µάθηση, το παιχνίδι ρόλων, η χρήση νέων τεχνολογιών και προσοµοίωσης, καθώς και η αξιοποίηση πολυτροπικών κειµένων και παιχνιδιού. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε ώστε οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες να εστιάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες του µαθητή και να
αξιοποιούν τις συγκεκριµένες δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα, τις προτιµήσεις
και τις επιθυµίες του. Ως ερευνητικά εργαλεία στη µελέτη µας χρησιµοποιήθηκαν φύλλα παρατήρησης της συµπεριφοράς του µαθητή, καθώς και οδηγός συνέντευξης από τη µητέρα του πριν και µετά την παρέµβαση. Στην εισήγηση παρουσιάζεται αναλυτικά η ανταπόκριση του µαθητή στις πρακτικές
που αναπτύχθηκαν αλλά και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εφαρµογή τους. Τέλος διατυπώνονται εναλλακτικές προτάσεις για την εκπαίδευση
παιδιών µε αυτισµό, οι οποίες έχουν ως αφετηρία τις ατοµικές τους ιδιαιτερότητες και δίνουν έµφαση στην επιδίωξη της σχολικής και κοινωνικής τους ένταξης.
Λέξεις-κλειδιά: αυτισµός-διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, µελέτη περίπτωσης, σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ιωάννα ∆ηµητριάδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Βασικές αρχές εκπαίδευσης των ατόµων µε νοητική αναπηρία σε δεξιότητες
ανεξάρτητης διαβίωσης.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές, σε
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, που πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία των
δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης στα άτοµα µε νοητική αναπηρία. Οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης είναι αντικείµενο διδασκαλίας για όλους
τους µαθητές µε αναπηρίες και σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Αντίστοιχα τα προγράµµατα παρέµβασης πρέπει να εστιάζουν στην άποψη «οι µαθητές µαθαίνουν κάνοντας» έχοντας ως κύρια προτεραιότητα τη βιωµατική
διδασκαλία σε πραγµατικές συνθήκες. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας δίνοντας
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έµφαση στη διδακτική µεθοδολογία και στην υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθµιας όσο και σε επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά στα Αναλυτικά Προγράµµατα για τα άτοµα µε νοητική αναπηρία και στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση ενός προγράµµατος διδασκαλίας
δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης σε επίπεδο σχεδιασµού και υλοποίησης
για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε παιδιά/ άτοµα µε
νοητική αναπηρία. Οι διεθνείς πρακτικές εστιάζουν σε διαφορετικές διδακτικές αρχές και τεχνικές εκπαίδευσης, ανάλογα µε την αναπηρία και την ηλικία
των µαθητών. Στην Ελλάδα τα Αναλυτικά Προγράµµατα Ειδικής Αγωγής θεωρούν το θέµα της ανεξάρτητης διαβίωσης άξιο διδασκαλίας µόνο σε µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ υπάρχει συγχρόνως ένα «κενό»
σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας. Η εργασία αυτή αναδεικνύει τις βασικές
αρχές που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων διδασκαλίας δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης.
Λέξεις-κλειδιά: νοητική αναπηρία, δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, βασικές
αρχές εκπαίδευσης, πρωτοβάθµια εκπαίδευση, δευτεροβάθµια εκπαίδευση
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
16.00-18.00 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΝΤΑΞΗ

ΤΩΝ

Προεδρία: Ιωάννα Βουλγαρέλλη, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ιωάννα Παπαβασιλείου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Έλσα Παυλίδου, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Παντελής Γαλίτης, εκπαιδευτικός,
Επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των ατόµων µε
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: υφιστάµενο πλαίσιο – προτάσεις
αναβάθµισης του στην σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα
Η εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση των ατόµων µε αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑµΕΑ) αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση
και παράλληλα αναγκαίο αναβαθµό για την οµαλή και δηµιουργική ένταξη
και ενσωµάτωση των ατόµων αυτών στον κοινωνικό ιστό. Η ανάπτυξη της
προσωπικότητάς τους, η κοινωνικοποίησή τους, η απόκτηση και η βελτίωση
τεχνικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων µε σκοπό την αποτελεσµατική µε-
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τάβαση στην ενεργό ζωή και στην αυτονοµία, αποτελούν αιτούµενα ενός εκπαιδευτικού συστήµατος βασισµένου στην παιδαγωγική της ένταξης.
Η Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση αποτελεί για τα ΑµΕΑ σηµαντικό εκπαιδευτικό σταθµό στην ζωή τους, εφόσον είναι αυτή που θα τους παράσχει τις απαραίτητες τεχνικές και επαγγελµατικές γνώσεις, καθώς και επαγγελµατική κατάρτιση, προκειµένου τα άτοµα αυτά να αναπτύξουν επαγγελµατικές ικανότητες, απαραίτητες για την ένταξη τους στην επαγγελµατική
δραστηριότητα, την επίτευξη της οικονοµικής τους ανεξαρτησίας και της κοινωνικής τους αυτονοµίας γενικότερα.
Η εργασία αυτή προσπαθεί να διερευνήσει το υφιστάµενο Νοµοθετικό
πλαίσιο που διέπει την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των ΑµΕΑ
στην Ελλάδα και τον βαθµό υλοποίησής του στην σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, στη θέαση της αποτελεσµατικής κοινωνικής ένταξης και ενσωµάτωσης των ατόµων αυτών. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η κατάθεση προτάσεων στην οπτική της αναβάθµισης του ρόλου της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των ΑµΕΑ.
Η διερεύνηση του υφιστάµενου Νοµοθετικού πλαισίου για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των ΑµΕΑ στην Ελλάδα και η ανίχνευση
τού µέχρι σήµερα βαθµού υλοποίησής του, αναδεικνύουν την ασυνέπεια
που διέπει τη σχέση αυτή και παράλληλα την αναγκαιότητα ανάληψης ουσιαστικών πρωτοβουλιών προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις και συνθήκες εφαρµογής των προβλεποµένων, τόσο από την
ισχύουσα Νοµοθεσία, όσο και από την διεθνή πρακτική, για την επίτευξη του
επιθυµητού αποτελέσµατος, το οποίο δεν είναι άλλο από την ουσιαστική κοινωνική ενσωµάτωση των ΑµΕΑ.
Λέξεις-κλειδιά: Άτοµα µε αναπηρία, Άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ΑµΕΑ, Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Ειδικά Επαγγελµατικά Σχολεία,
ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης).
Όλγα Ηµέλλου. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής,
Αναζητώντας πρότυπα επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε ένα
σχολειό για όλους τους µαθητές. Πορεία προς µια παιδαγωγική της διαφοροποίησης στη διδασκαλία-µαθηση ή εξ αρχής καθολικός σχεδιασµός µε σκοπό
τη µάθηση;
Η εξασφάλιση υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τους µαθητές µε δυσκολίες
µάθησης (δ.µ.), την τελευταία ιδιαίτερα δεκαετία, πραγµατοποιείται, όλο και
πιο συχνά, στις σχολικές τάξεις του γενικού σχολείου. Σύµφωνα µε το νόµο
3699/2008, οι εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης καλούνται να υποστηρίζουν µαθητές µε ήπιες δ.µ. εντός της τάξης τους, µε το λιγότερο δυνατό
διαχωριστικό τρόπο, στα πλαίσια ενός µοντέλου ένταξης και ισότιµης συνεκπαίδευσης µε λίγες ή µηδαµινές υποστηρικτικές υπηρεσίες και χωρίς υιοθέ-
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τηση επαγγελµατικών προτύπων. Στη διεθνή εκπαιδευτική πραγµατικότητα
καταγράφονται οι προσπάθειες επαγγελµατικών ενώσεων να περιγράψουν
σαφή πρότυπα επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν µαθητές µε δ.µ. Στην Ελλάδα, η ερευνητική βιβλιογραφία του πεδίου
εστιάζεται, κατά κύριο λόγο, στη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη των µαθητών µε δ.µ., ενώ τα θέµατα των γνώσεων και των δεξιοτήτων αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά. Η παρούσα εµπειρική µελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των επαγγελµατιών εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας γενικής εκπαίδευσης για τις γνώσεις
και τις δεξιότητες που δηλώνουν ότι κατέχουν αναφορικά µε µια προσαρµοσµένη εκδοχή των δέκα προτύπων επαγγελµατικής ανάπτυξης του Council
for Exceptional Children (2009). Για τους σκοπούς της έρευνας, επιλέχθηκε η
συλλογή ποσοτικών δεδοµένων µε τη χορήγηση ερωτηµατολογίου σε εκπαιδευτικούς δύο Περιφερειών σχολικών συµβούλων της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Από την πρώτη επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας διαµορφώνεται ένα προφίλ του επαγγελµατία εκπαιδευτικού γενικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στο οποίο αποτυπώνονται τόσο
τα δυνατά όσο και τα αδύνατα σηµεία του. Καθένα από τα σηµεία αυτά αφορά συγκεκριµένες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα δέκα
προσαρµοσµένα πρότυπα επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
Στη συζήτηση αναδεικνύεται η σηµασία των ευρηµάτων και προτείνονται
τρόποι αξιοποίησής τους στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». Τέλος, προσεγγίζεται κριτικά η θεσµική
επιλογή της παιδαγωγικής της διαφοροποίησης στη διδασκαλία-µάθηση σε
αντιπαραβολή µε τον εξαρχής Καθολικό Σχεδιασµό µε Σκοπό τη Μάθηση
(Universal Design for Learning).
Λέξεις-κλειδιά: επαγγελµατίες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας γενικής εκπαίδευσης, προφίλ εκπαιδευτικών, ισότιµη συνεκπαίδευση, µαθητές µε δυσκολίες
µάθησης, πρότυπα επαγγελµατικής ανάπτυξης, γνώσεις, δεξιότητες.
Ιωάννα Βουλγαρέλλη, Παράσχος Κανλής, Βασιλική Κόµλου, Πανεπιστήµιο
Αιγαίου,
Κοινωνικός αποκλεισµός και περιθωριοποίηση των ατόµων µε αναπηρία µέσα από την εκπαίδευση
Ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελεί µια δυναµική διαδικασία και προϋποθέτει κοινωνικές ανισότητες και διαιώνιση της περιθωριοποίησης κοινωνικών
οµάδων. Μια υπηρεσία που θα έπρεπε να είναι κοινό αγαθό και δικαίωµα είναι η Εκπαίδευση. Μια κοινωνική οµάδα που δέχεται τον Εκπαιδευτικό Αποκλεισµό αποτελείται από τα άτοµα µε αναπηρία.
Η Εκπαίδευση ως δικαίωµα για όλες τις οµάδες του µαθητικού πληθυσµού δεν είναι πάντοτε αυτονόητη. Ιδιαίτερα η Εκπαίδευση των ατόµων µε
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αναπηρία έχει απασχολήσει έντονα τα αρµόδια θεσµικά όργανα της Ε.Ε. τις
τελευταίες δεκαετίες. Μια σειρά νόµων,θεσµικών κειµένων, ψηφισµάτων,δράσεων και οδηγιών κατευθύνονται προς την ενταξιακή εκπαίδευση
των ατόµων µε αναπηρία σε ένα ενιαίο σχολείο για όλους.
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η εξέταση του Κοινωνικού Αποκλεισµού των Ατόµων µε Αναπηρία µέσα από την Εκπαίδευση. Ειδικότερα
στοχεύει στην ερµηνεία των θεωριών της Αναπηρίας και της πολιτικής προσέγγισης του όρου.Ακολουθεί διεξοδικότερη µελέτη των ευρωπαϊκών και ελληνικών εκπαιδευτικών πολιτικών µέσα από την κριτική ανάλυση των νόµων
και των πεδίων εφαρµογής τους.
Μέσα από ενδελεχή βιβλιογραφική επισκόπηση, παρατίθενται ξενόγλωσσες και ελληνόγλωσσες πηγές,όπως βιβλία, άρθρα, νόµοι,διακηρύξεις
κ.α., προκειµένω να παρουσιαστεί και να διερευνηθεί το φαινόµενο του Εκπαιδευτικού Αποκλεισµού των ατόµων αυτών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε
πρακτικό επίπεδο.
Τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφικής έρευνας κατέδειξαν την απουσία
των άµεσα ενδιαφεροµένων και των οικογενειών τους από την διαδικασία
της θεσµοποίησης. Επιπλέον η γλώσσα των νόµων εξυπηρετεί και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τα κίνητρα και τα συµφέροντα αυτών που δύναται να νοµοθετούν.∆ιαπιστώνονται ελλείψεις στον τοµέα της επιµόρφωσης –κατάρτισης των εκπαιδευτικών αλλά και των θετικών στάσεων τους προς την ενταξιακή εκπαιδευτική πολιτική. Ανασχεδιασµός Αναλυτικών Προγραµµάτων,
υπεύθυνη και άρτια προετοιµασία και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, επανεξέταση της έννοιας της ένταξης αλλά και ο εκ νέου ορισµός της αναπηρίας,
είναι µερικές από τις προτάσεις που παρατίθενται.
Λέξεις-κλειδιά: Άτοµα µε αναπηρία, Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός Αποκλεισµός, ένταξη
Έλσα Παυλίδου, Λευκοθέα Καρτασίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Φιλικές σχέσεις και ποιότητα ζωής των ατόµων µε νοητικές και αναπτυξιακές
αναπηρίες - µια βιβλιογραφική διερεύνηση
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να µελετήσει και να διερευνήσει τη διεθνή βιβλιογραφία σε θέµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων των ατόµων µε νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες µε στόχο
την ενίσχυση της ποιότητας ζωής τους. Πιο συγκεκριµένα η παρούσα εργασία θα εστιάσει (α) στη σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στις φιλικές σχέσεις και την ποιότητα ζωής των ατόµων µε νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες, (β) στις προαπαιτούµενες δεξιότητες οι οποίες πρέπει να κατακτηθούν για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και (γ) στους τρόπους ενίσχυσης
των φιλικών σχέσεων τόσο εκ µέρους των γονέων όσο και στα διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα κυρίως κατά τη διάρκεια της εφηβείας.
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Μεθοδολογία: Θα µελετηθεί η διεθνής και ελληνική αρθρογραφία και βιβλιογραφία σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια:
α) Να έχουν δηµοσιευθεί τα τελευταία 20 χρόνια σε επιστηµονικά περιοδικά
που σχετίζονται άµεσα µε το πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και
ιδιαίτερα µε τη νοητική αναπηρία.
β) Με τις λέξεις-κλειδιά: φιλία, διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνική αλληλεπίδραση, κοινωνικές δεξιότητες, ποιότητα ζωής, κοινωνικά δίκτυα, εφηβεία, ενηλικίωση
γ) Το δείγµα της έρευνας να είναι έφηβοι και νέοι µε νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές αναπηρίες καθώς κατά τη διάρκεια της εφηβείας και της µετάβασης στην ενήλικη ζωή διαµορφώνονται οι πιο σηµαντικές φιλικές σχέσεις.
Συµπεράσµατα: Η διεθνής έρευνα έχει αναδείξει τη θετική επίδραση που ασκεί η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων σε διάφορες πτυχές της ζωής των ατόµων
µε νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες και στη γενικότερη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους. Η διαµόρφωσή τους προαπαιτεί την ύπαρξη δεξιοτήτων, όπως αυτή του αυτοπροσδιορισµού, ενώ η ενίσχυσή τους µπορεί να επιτευχτεί µέσα από την συντονισµένη προσπάθεια τόσο των διαφόρων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων όσο και εκ µέρους της οικογένειας, η οποία διαδραµατίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην δόµηση των φιλικών σχέσεων.
Λέξεις-κλειδιά: Φιλία, ποιότητα ζωής, κοινωνική ανάπτυξη, εφηβεία, ενηλικίωση, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακές διαταραχές.
Μαρία ∆ερέκα, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής,
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε νοητική υστέρηση
Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στη γενικότερη ιδέα της «οµαλοποίησης». Η
έννοια της οµαλοποίησης λειτούργησε ως πρόκληση για να βρεθεί τρόπος
να δοθεί βοήθεια σε µαθητές µε νοητική υστέρηση, σε κατάλληλους χώρους
και µε τέτοιες διαδικασίες που δεν θα τους στιγµατίζουν ή θα τους υποτιµούν. Εξετάζονται τα προγράµµατα που υπάρχουν σε µονάδες επαγγελµατικής κατάρτισης και σε σχολεία για νεαρούς έφηβους µε νοητική υστέρηση.
Στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί κατά πόσο τα προγράµµατα των επαγγελµατικών µονάδων προετοίµαζαν κατάλληλα τους έφηβους να αφήσουν το σχολείο επαρκώς κοινωνικοποιηµένοι και να ζήσουν µία ανεξάρτητη
ζωή.
H παρούσα έρευνα έλαβε χώρα στο χρονικό διάστηµα 1994 -1997, σε
δεκαεννέα µονάδες επαγγελµατικής κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα. Για τη
συλλογή των στοιχείων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ποιοτική και ποσοτική
ανάλυση. Έγιναν 44 συνεντεύξεις και δόθηκαν ταυτόχρονα και ερωτηµατολόγια σε 44 εκπαιδευτικούς των παραπάνω µονάδων. Οι µαθητές στις µονάδες επαγγελµατικής κατάρτισης παρακολουθούσαν έναν ορισµένο αριθµό
ωρών στη σχολική αίθουσα και τις υπόλοιπες ώρες βρίσκονταν σε εργαστή-
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ρια κεραµικής, υφαντικής, ραπτικής, ανθοκοµίας κ.λ.π. Η ηλικία των µαθητών µε νοητική υστέρηση κυµαίνεται στα 15- 23 έτη.
Συγκεκριµένα η έρευνα κινείται στους παρακάτω άξονες:
α)Ποιες δραστηριότητες του σχολικού προγράµµατος αναφέρονται στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών µε νοητική υστέρηση εκτός
σχολείου.
β)Ποιά προβληµάτα αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους
να διδάξουν κοινωνικές δεξιότητες στους µαθητές εκτός σχολείου.
Σύµφωνα µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων τα προγράµµατα των µονάδων επαγγελµατικής κατάρτισης δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στη σχολική
γνώση και λιγότερη στην κοινωνικοποίηση των µαθητών. Όσον αφορά τις
δραστηριότητες εκτός σχολείου, οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν να επισκέπτονται µε τους µαθητές µουσεία, θέατρα, σινεµά και δηµόσια κτήρια. Επισκέπτονται όµως συχνά super market. Στην πλειοψηφία των επισκέψεων οι µαθητές παραµένουν παθητικοί θεατές χωρίς ενεργό συµµετοχή στις δραστηριότητες. Επιπλέον δεν υπάρχει συγκεκριµένη µαθησιακή προετοιµασία πριν
από κάθε έξοδο.
Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την
εκµάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η έλλειψη χρόνου, η έλλειψη
βοηθητικού προσωπικού και η αδιαφορία των γονέων. Το πιο ενδιαφέρον
στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί αν και κατανοούν τη σπουδαιότητα του να οδηγήσουν τους µαθητές τους προς την αυτονόµηση ταυτόχρονα νιώθουν µη κατάλληλα προετοιµασµένοι για ένα τέτοιο ρόλο.
Λέξεις-κλειδιά: οµαλοποίηση, κοινωνικές δεξιότητες, εφηβεία, νοητική υστέρηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 4
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 14)
16.00-18.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Προεδρία: Βάσω Παπαδοπούλου, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ηµήτρης Πνευµατικός. Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, Γ. Μπάρµπας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
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Γ. Μπάρµπας, Π. Σταγιόπουλος, Ζ. Αµπράζη, Χ. Νιζάµη, Ε. Παπαναγιώτου,
Χ. Σαρηπανίδης, Μ. Σκαρλάτου, Χ. Χαϊδευτού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης,
Μαθητές µε νοητική ανεπάρκεια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: πορεία στο
πουθενά.
Στη χώρα µας οι περισσότεροι µαθητές µε ήπια ή µέτρια νοητική ανεπάρκεια
φοιτούν σε δοµές της ειδικής εκπαίδευσης µέσα στο γενικό σχολείο. Αυτό ισχύει κατά κανόνα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ για τη δευτεροβάθµια δεν έχουµε ακόµα σαφή εικόνα για το είδος της δοµής που εντάσσονται
και για το πρόγραµµα που εφαρµόζεται. Σχετικά µε το πρόγραµµα που είναι
κατάλληλο για αυτούς τους µαθητές υιοθετούνται διεθνώς δύο κυρίως προσεγγίσεις. Η πρώτη προκρίνει την ένταξη στο αναλυτικό πρόγραµµα (ΑΠ)
της γενικής εκπαίδευσης µε τις αναγκαίες προσαρµογές. Η δεύτερη θεωρεί
καταλληλότερο το λειτουργικό αναλυτικό πρόγραµµα για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες στην καθηµερινή ζωή.
Στόχος της έρευνας ήταν να µελετηθούν δύο βασικά χαρακτηριστικά της
φοίτησης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση των µαθητών µε νοητική ανεπάρκεια που αποφοιτούν από τµήµατα ένταξης δηµοτικού σχολείου: το είδος της
εκπαιδευτικής δοµής που εντάσσονται και το πρόγραµµα που εφαρµόζεται.
∆είγµα της έρευνας ήταν 78 µαθητές µε διάγνωση νοητικής ανεπάρκειας
που αποφοίτησαν τα τρία τελευταία χρόνια από τµήµατα ένταξης δηµοτικών
σχολείων δύο νοµών της Κεντρικής Μακεδονίας. Η συλλογή των δεδοµένων
βασίστηκε σε ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς και στην
παρατήρηση των µαθητών σε θέµατα που αφορούσαν στο µαθησιακό πρόγραµµα, στις δυνατότητες των µαθητών και στα χαρακτηριστικά των κοινωνικών σχέσεων µε τους συνοµηλίκους τους.
Από την επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψε ότι για τους µισούς περίπου µαθητές του δείγµατος, η ένταξη σταµατά µε την αποφοίτησή τους από το δηµοτικό σχολείο, από τη στιγµή που στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
φοιτούν σε ειδικές δοµές εκτός γενικού σχολείου. Σχετικά µε το πρόγραµµα
διαπιστώθηκε ότι µόνο στα ΕΕΕΕΚ αυτό προσεγγίζει στα χαρακτηριστικά
του λειτουργικού ΑΠ. Στις υπόλοιπες δοµές, καθώς και στο γενικό γυµνάσιο
οι µαθητές εντάσσονται τυπικά στο κοινό ΑΠ. Σε όλες, όµως, σχεδόν τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε σοβαρή δυσκολία ακόµα και στοιχειώδους ανταπόκρισης σ’ αυτό.
Λέξεις-κλειδιά: Νοητική ανεπάρκεια, δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αναλυτικό
πρόγραµµα, ένταξη, κοινωνικές σχέσεις.
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Ιωάννης Τρικκαλιώτης και ∆ηµήτρης Πνευµατικός. Πανεπιστήµιο ∆υτικής
Μακεδονίας
H διαφοροποίηση της διδασκαλίας προς όφελος παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη: πως κρίνουν οι µαθητές τους χειρισµούς των
εκπαιδευτικών;
Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία λαµβάνει υπόψη τη µαθησιακή ετοιµότητα,
τα ενδιαφέροντα, το µαθησιακό προφίλ του κάθε µαθητή της γενικής τάξης,
ακόµη και θέµατα αξιολόγησής του. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη
γενική τάξη όπου συνυπάρχουν µαθητές µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες είναι πιθανόν να δηµιουργήσει δυσάρεστες αντιδράσεις από τους
µαθητές οι οποίοι µπορεί να εκλάβουν τη διαφοροποίηση ως θετική διάκριση. Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η µελέτη των συναισθηµάτων και
των κρίσεων των παιδιών σχολικής ηλικίας για τους χειρισµούς του εκπαιδευτικού στην προσπάθειά του να εφαρµόσει διαφοροποιηµένα κριτήρια
στην τάξη. Συµµετείχαν 114 παιδιά τριών ηλικιακών οµάδων (8-χρονα, 10χρονα, 12-χρονα) σε δύο συνθήκες (πειραµατική και οµάδα ελέγχου). Αντίθετα µε την οµάδα ελέγχου (ΟΕ) που δεν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση,
στην πειραµατική οµάδα (ΠΟ) ο δάσκαλος, προκειµένου να επιλέξει το άρθρο του µαθητή (περιγραφή εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλανητάριο) για
δηµοσίευση στη σχολική εφηµερίδα, διαφοροποίησε τα κριτήρια επιλογής για
τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο τέλος της διαδικασίας όλα τα παιδιά ενηµερώθηκαν ότι η εργασία τους δεν επιλέχτηκε για δηµοσίευση. Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους για τις
επιλογές του εκπαιδευτικού τους και να κρίνουν (1: άδικη, 5: άδικη) τους χειρισµούς του εκπαιδευτικού. Η µη παραµετρικός έλεγχος Mann-Whitney έδειξε ότι τα παιδιά της ΠΟ µετά τον τρίτο χειρισµό δήλωσαν αρνητικότερα συναισθήµατα από ότι τα παιδιά της ΟΕ, και έκριναν ως περισσότερο άδικη τη
διαδικασία του εκπαιδευτικού. Επίσης, η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι τα
συναισθήµατα και οι κρίσεις περί δικαίου στην ΠΟ διαφέρουν µε την ηλικία
των µαθητών. Συνεπώς, τα παιδιά φαίνεται ότι σε συνθήκη ανταγωνισµού
λαµβάνουν υπόψη τη ζηµία που πιθανόν να προκληθεί από την εφαρµογή
διαφοροποιηµένων κριτηρίων και κρίνουν ως άδικη την απόφαση του εκπαιδευτικού. Εποµένως, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ίσως να έχει µεγαλύτερη αποδοχή αν εφαρµοστεί αρχικά σε µη ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Λέξεις-κλειδιά: ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
κλίµα τάξης.
Ελένη Χατζηζήση, Εκπαιδευτικός
Συµπεριφορά που εκδηλώνουν τα παιδιά που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού και φοιτούν σε τάξη γενικής αγωγής προς τους συµµαθητές τους τυπικής ανάπτυξης και το αντίστροφο
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Ο γενικότερος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των δασκάλων σχετικά µε τη συνεκπαίδευση των παιδιών που ανήκουν
στο φάσµα του αυτισµού στην πρωτοβάθµια γενική εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία για τον τοµέα
αυτό είναι αρκετά περιορισµένο. Συγκεκριµένα, σκοπός της έρευνας ήταν να
διερευνήσει τις απόψεις των δασκάλων όσον αφορά στη συµπεριφορά που
εκδηλώνουν τα παιδιά που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού και φοιτούν σε
τάξη γενικής αγωγής προς τους συµµαθητές τους τυπικής ανάπτυξης και το
αντίστροφο.
Στην έρευνα αξιοποιήθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα. Τα ποσοτικά δεδοµένα συγκεντρώθηκαν µέσω ερωτηµατολογίων, που συµπληρώθηκαν από 52 δασκάλους γενικής αγωγής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εκπροσωπούν 12 ελληνικούς νοµούς. Τα ποιοτικά δεδοµένα προέκυψαν από ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µε έξι
από τους δασκάλους που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι σύµφωνα µε τις απόψεις των
δασκάλων, παρατηρείται αµοιβαία θετική στάση µεταξύ των παιδιών που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού και των συµµαθητών τους τυπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η αρχική υπόθεση ήταν ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα είχαν αρνητική στάση απέναντι στα παιδιά που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού. Αρνητική στάση σηµαίνει εκφοβισµός, πείραγµα, αποµόνωση. Η άποψη αυτή διαµορφώθηκε από αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών
(Batten, 2005; Batten et al., 2006; Jackson, 2002), που έδειξαν πως τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε µία τάξη γενικής αγωγής συµπεριφέρονται συχνά
αγενώς απέναντι στα παιδιά που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού και δεν
σέβονται τη διαφορετικότητά τους. Ωστόσο η πλειοψηφία των δασκάλων
στην παρούσα έρευνα επισήµανε ότι οι συµµαθητές τυπικής ανάπτυξης είναι
πολύ φιλικοί απέναντί τους, τους αποδέχονται στην παρέα τους και έχουν
ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα απέναντι στις ανάγκες και τις δυσκολίες τους.
Λέξεις-κλειδιά: συνεκπαίδευση, παιδιά που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού, συµµαθητές τυπικής ανάπτυξης, συµπεριφορά
Σιµώνη Συµεωνίδου, Ελένη Φτιάκα, Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Εκπαίδευση για την ένταξη: από την ερευνά στην πράξη
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσµάτων έρευνας για την καταγραφή των αντιλήψεων, στάσεων και δεξιοτήτων των Ελληνοκύπριων γενικών εκπαιδευτικών σχετικά µε τις διάφορες
πτυχές της ένταξης. Η παρούσα έρευνα λειτούργησε ως προπαρασκευαστικό στάδιο για τη διαµόρφωση επιµορφωτικού προγράµµατος για την ένταξη,
το οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της Κύπρου (Symeonidou and
Phtiaka, 2009). Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε µικτή µε-
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θοδολογία. Αρχικά έγινε ποσοτική έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου µε πληθυσµό όλους τους γενικούς εκπαιδευτικών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και δείγµα το ένα τρίτο αυτών. Στη συνέχεια, έγιναν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις στην
οµάδα των γενικών εκπαιδευτικών που εκδήλωσε ενδιαφέρον συµµετοχής
στο πρόγραµµα επιµόρφωσης που θα αναπτυσσόταν αργότερα στο πλαίσιο
της έρευνας.
Τα αποτελέσµατα, ποσοτικά και ποιοτικά, είναι ενδεικτικά των απόψεων
που επικρατούν ανάµεσα στους γενικούς εκπαιδευτικούς σε χώρες του εξωτερικού και επιβεβαιώνουν την κυριαρχία του ιατρικού και του φιλανθρωπικού µοντέλου (Florian, 2009; Zoniou-Sideri and Vlachou, 2006). Ταυτόχρονα, καταδεικνύουν την καλή πρόθεση που υπάρχει ανάµεσα στους γενικούς
εκπαιδευτικούς να διδάσκουν όλα τα παιδιά, µε και χωρίς αναπηρίες, αν και
οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν έχουν τις απαιτούµενες παιδαγωγικές δεξιότητες. Η
κριτική ανάλυση των δεδοµένων καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπ’ όψιν το πλαίσιο της κουλτούρας ενός τόπου για να είναι περισσότερο αποτελεσµατική.
Με αυτό το σκεπτικό, η επίγνωση και αξιοποίηση του προφίλ των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητα στοιχεία για τις αποφάσεις λαµβάνονται σχετικά µε το
περιεχόµενο και τις µεθόδους που επιλέγονται κατά την ανάπτυξη επιµορφωτικών προγραµµάτων για την ένταξη.
Μπαρµπαγιάννη Ευγενία, Κεραµάρη Ειρήνη, Κεραµάρης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικοί,
Τα παιδιά της σιωπής, η κανονική τάξη και η περίπτωση της Αννούλας.
Ο δάσκαλος έρχεται αντιµέτωπος µε την επιλεκτική αλαλία και παράλληλα µε
τις σχολικές δοµές, οι οποίες δεν στηρίζουν το έργο του. Στόχος είναι να
βοηθηθεί το παιδί µε τη διαταραχή, ώστε το ίδιο να επαναπροσδιορίσει θετικά τη θέση του στο σχολείο, να αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες και να
ενταχθεί στην κοινωνική οµάδα της τάξης, ακολουθώντας εναλλακτικές ενέργειες µείωσης του άγχους, ενίσχυσης της µη λεκτικής επικοινωνίας, ενδυνάµωσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τεχνικές επικοινωνίας, τεχνικές
ενδυνάµωσης του λόγου τόσο σε διαπροσωπικό επίπεδο (δάσκαλος – µαθητής) όσο και σε επίπεδο τάξης καθώς και τεχνικές ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Παρουσιάζεται επίσης µία περίπτωση τροποποίησης
συµπεριφοράς της µικρής Αννούλας, µε «την τεχνική της αναγνώρισης των
θετικών λειτουργιών της συµπεριφοράς» Η τεχνική αυτή αναφέρεται στον
προσδιορισµό των θετικών πλευρών της συµπεριφοράς, η οποία προηγουµένως ερµηνευόταν µόνο αρνητικά, και στη θετική αντίδραση στη συµπεριφορά. αυτή. Η τεχνική της θετικής ερµηνείας των λειτουργιών της συµπεριφοράς απαιτεί να εντοπίσουµε όσο το δυνατόν περισσότερες θετικές λειτουργίες για µια προβληµατική συµπεριφορά και εν συνεχεία να επιλέξουµε
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εκείνη τη θετική λειτουργία που είναι περισσότερο πειστική. Με τον προσδιορισµό µιας θετικής λειτουργίας της προβληµατικής συµπεριφοράς αποκτούµε ένα νέο πλαίσιο αντίληψης, το οποίο βοηθάει να καθορίσουµε πως
θα παρέµβουµε στη συγκεκριµένη προβληµατική κατάσταση.
Με τη χρήση όλων αυτών των τεχνικών παρατηρήθηκε τροποποίησης
της συµπεριφοράς εξέλιξη των επικοινωνιακών διαύλων και επιπλέον οι µαθητές χωρίς προβλήµατα λόγου και οµιλίας επωφελήθηκαν.
Λέξεις-κλειδιά: αλαλία, εναλλακτικές ενέργειες, αλληλεπίδραση, τροποποίηση
συµπεριφοράς.
18.00-18.15: ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
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