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Abstract: One of the hallmark characteristics of people with autism spectrum disorders 

(ASD) is their unusual response to sensory stimuli, such as loud noises, light reflections and 

textures. Therefore, a learning environment overloaded with visual stimuli, external noises or 

visual and sound reflections can have an impact on calmness, and affect the behavior, learning 

and safety of these students. The aim of this article is to introduce different spatial 

arrangements and interventions, which can be applied by every teacher, in order to build a 

classroom environment that fits the needs of students with ASD, both in mainstream and 

special schools. Based on bibliographic references on the characteristics of people with ASD, 

government guidelines for public building and school construction, and practices by special 

education teachers as found online, the article suggests specific arrangements and 

modifications to ensure a more functional classroom for students with ASD.  

Keywords: Autism Spectrum Disorders (ASD), learning environment, spatial arrangements 
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Πεπίλητη: Έλα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε Γηαηαξαρέο ηνπ 

Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) είλαη ε αζπλήζηζηε απφθξηζε ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα 

φπσο, νη δπλαηνί ζφξπβνη, νη αληαλαθιάζεηο ηνπ θσηφο θαη νη πθέο. Γηα ην ιφγν απηφ έλαο 

ρψξνο κάζεζεο ππεξθνξησκέλνο κε νπηηθά εξεζίζκαηα, κε εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο ή νπηηθέο 

θαη ερεηηθέο αληαλαθιάζεηο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ εξεκία θαη λα επεξεάζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηε κάζεζε θαη ηελ αζθάιεηα απηψλ ησλ καζεηψλ. ηφρνο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ είλαη λα αλαθεξζνχλ ρσξνηαμηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο ξπζκίζεηο, πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζζνχλ απφ ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ, έηζη ψζηε ην πεξηβάιινλ ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο 

ζρνιηθήο ηάμεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ. Αμηνπνηψληαο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ, ηηο ζρεηηθέο 

πξνηάζεηο επίζεκσλ θνξέσλ δφκεζεο δεκνζίσλ θηεξίσλ θαη ζρνιείσλ θαη πξαθηηθέο 

δαζθάισλ εηδηθήο αγσγήο πνπ αλαθέξνληαη ζην δηαδίθηπν, πξνηείλνληαη ξπζκίζεηο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα πην ιεηηνπξγηθή ηάμε γηα ηνπο καζεηέο κε 

ΓΑΦ. 
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ρσξνηαμηθέο ξπζκίζεηο 

Διζαγυγή 

Ο απηηζκφο ή Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) είλαη ρξφληεο λεπξναλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιείςεηο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, θαζψο θαη απφ πεξηνξηζκέλα θαη επαλαιακβαλφκελα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ελδηαθεξφλησλ. Σα άηνκα κε ΓΑΦ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα θαη ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη 

επηδεηθλχνπλ θαληαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ελδηαθεξφλησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηεξενηππηθέο επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ή ηειεηνπξγηθά πξφηππα, 

δπζθνξία ζε αιιαγέο θαη κεηαβάζεηο, θαζψο θαη έλα αζπλήζηζην ελδηαθέξνλ ζε 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο (American Psychiatric Association, 2013). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά πνηθίινπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα άηνκα 

κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθά επαίζζεηα θαη λα εκθαλίδνπλ αθξαίεο αληηδξάζεηο ζε αηζζεηήξηα 

θαη πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα (ππεξεπαηζζεζία), ελψ θάπνηα άιια δελ αληαπνθξίλνληαη 

θαζφινπ ζηα ίδηα εξεζίζκαηα (ππνεπαηζζεζία). Γεληθά, ηα άηνκα κε ΓΑΦ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθά αηζζεηεξηαθά πξνθίι πνπ εθδειψλνληαη κε δηαθνξεηηθέο απνθξίζεηο ζηα 

πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα (Anderson, 1998 · Faherty, 2014). 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληίιεςεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα κε ΓΑΦ  ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο εζηίαζεο ζε κέξε ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ ή αληηθεηκέλσλ 

θαη ηελ αδπλακία ηεο νιηζηηθήο ηνπο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη κε ειιείςεηο ζηνλ 

πξνθαζνξηζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ελεξγεηψλ, ηνλ έιεγρν ησλ 

αληηδξάζεσλ ζε απξνζδφθεηεο θαηαζηάζεηο θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ γηα 

ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ (Μαπξνπνχινπ, 2011).  

Η ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ ζπλδέεηαη θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην ρψξν θαη 

εμαξηάηαη απφ ηνλ εηδηθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο λνήκαηνο ή νξγάλσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

ηα ραξαθηεξίδεη (Baumers and Heylighen, 2010). Σα βαζηθφηεξα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ θαη 

κπνξνχλ λα ηνπο δηεγείξνπλ θαη λα επηδξάζνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά, ηελ εξεκία θαη ηελ 

αζθάιεηά ηνπο ζρεηίδνληαη κε: Σα ζχλζεηα κνηίβα θαη ηα ρξψκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη 

ελνριεηηθά θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθά γηα ηα άηνκα απηά. Σν ζφξπβν απφ ηνπο δηαδξφκνπο ή 

ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηνπο πξνθαιεί δπζαξέζθεηα ή λα είλαη θαη 

νδπλεξφο. Σελ  αηζζεηεξηαθή ππεξθφξησζε ηεο ηάμεο, ε νπνία ελδέρεηαη λα κελ είλαη κφλν 

άβνιε, αιιά πξαγκαηηθά δπζάξεζηε. Σνπο θσηεηλνχο ηνίρνπο πνπ γεκίδνπλ κε εξγαζίεο θαη 

αθίζεο, νη νπνίεο, αλ θαη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, κπνξεί λα 

είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθέο. Σνλ θζνξίδνληα θσηηζκφ, ηνπο ηδηαίηεξα θσηεηλνχο ρψξνπο θαη 

ηηο αληαλαθιάζεηο ηνπ θσηφο πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνθαινχλ αλεζπρία. Σνπο ζηελνχο 

δηαδξφκνπο θαη ηνπο ππεξθνξησκέλνπο ρψξνπο, νη νπνίνη δχλαηαη επίζεο λα πξνθαιέζνπλ 
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άγρνο ζηνπο καζεηέο πνπ είλαη αλήζπρνη ζε ζπγθεληξψζεηο αλζξψπσλ (Ozonoff and Rogers 

2005 · Plimley, 2004 · Willis, 2009). 

Ωζηφζν, ηελ εμάπισζε ησλ δνκψλ εηδηθήο αγσγήο θαη ηελ γξήγνξε εηζαγσγή ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο φισλ ησλ καζεηψλ κέζα ζηα γεληθά ζρνιεία δελ αθνινχζεζε θαη κηα 

ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε πνιηηηθή γηα ηελ θαηάιιειε δηαξξχζκηζε θαη δηακφξθσζε ησλ 

ζρνιηθψλ ρψξσλ.  Σα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά θηήξηα θαη νη ζπλήζεηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο δελ 

είλαη νξγαλσκέλεο, νχηε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο. Πνιιά ζρνιεία ζηεγάδνληαη ζε θηήξηα ηα νπνία αλνηθνδνκεζήθαλ πξηλ απφ 

αξθεηά ρξφληα θαη ζπλεπψο δελ πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο θηεξηνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο, δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, δελ εμππεξεηνχλ ηα παηδηά κε 

αλαπεξίεο, νχηε αληαπνθξίλνληαη ιεηηνπξγηθά ζηηο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο θαη καζεζηαθέο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ (Γεξκαλφο, 2006 · Παζραιίδνπ, 2013). Οη 

εθπαηδεπηηθνί δε απφ ηε κεξηά ηνπο ζεσξνχλ φηη είλαη νη ιηγφηεξν αξκφδηνη γηα ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ ππνδνκψλ θαη θηεξίσλ, ζεσξψληαο σο πιένλ 

αξκφδηνπο γη’ απηφ ηνπο Γήκνπο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηνπο Γηεπζπληέο θαη Πξντζηακέλνπο (Ραθηηδή, 2015).   

Σν δήηεκα ηεο ρσξνηαμηθήο δηαξξχζκηζεο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ ζπλδέεηαη βέβαηα θαη κε 

ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. Όηαλ γηα ηα ππφινηπα παηδηά ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ απνθπγή ησλ αηπρεκάησλ ζην ζρνιείν είλαη ε δηδαζθαιία, ε εθαξκνγή 

θαλφλσλ θαη ε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, ε αδπλακία πξφβιεςεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ απφ ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε θαη 

ηελ επηθνηλσλία θαζηζηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο βαζηθφ παξάγνληα απνθπγήο 

ησλ θηλδχλσλ θαη αζθάιεηάο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ βαζηθφ κέιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

λα αλακνξθψλνπλ, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο, κε 

ζηφρν ηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ησλ εληάζεσλ πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ παηδηψλ 

κε ΓΑΦ, φζν θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Απηφ δε ζεκαίλεη βέβαηα φηη ε εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ απηψλ ζηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ δελ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ζπλεπψο δελ πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί (Ivey, 

2007). 

1. Γενικά σαπακηηπιζηικά και πποδιαγπαθέρ ηος ζσολικού πεπιβάλλονηορ για 

ηοςρ μαθηηέρ με αςηιζμό 

Ο ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ, κηα εηδηθή ηάμε ή έλα ηκήκα ζπλεθπαίδεπζεο καζεηψλ κε θαη ρσξίο 

αλαπεξίεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο 

θαη ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα δηακνξθψλνληαη εμαζθαιίδνληαο ηα παξαθάησ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Εςελιξία και πποζαπμοζηικόηηηα ζε αιιαγέο κε βάζε ηηο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ 

ρξεζηψλ θαη πνηθίισλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ, 

ε επειημία δε ζπλεπάγεηαη ζπλερή αιιαγή ηεο δηαξξχζκηζεο θαη ησλ πιηθψλ ηεο 
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ηάμεο, αιιά θπξίσο έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη δπλαηφ λα δηακνξθσζεί γξήγνξα θαη 

θαηάιιεια. Σα ειαθξηά θαη θνξεηά πιηθά δηδαζθαιίαο θαη ηα δηαρσξηζηηθά ρψξνπ, 

γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ γξήγνξα κηθξνχο ή κεγαιχηεξνπο 

ρψξνπο γηα νκαδηθή ή αηνκηθή εξγαζία θαη λα εμαζθαιίζνπλ ζεκεία «θαηαθπγήο», 

μεθνχξαζεο, παηρληδηνχ ή ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ. 

 Αζθάλεια. Ο ρψξνο θαη ηα πιηθά ηεο ηάμεο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο 

θαη ηηο απεηιέο, λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη επράξηζηα γηα ηνπο καζεηέο. Οη πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο 

ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ αθνξνχλ βέβαηα φινπο ηνπο καζεηέο. Γηα ηνπο καζεηέο κε 

ΓΑΦ φκσο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην εηδηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα πξνρσξνχλ θαη ζε 

εμεηδηθεπκέλεο ξπζκίζεηο, εμεηάδνληαο ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζέλα καζεηή μερσξηζηά. 

 Ένηαξη ζηη κοινόηηηα. Ο ζεβαζκφο θαη ε έληαμε ζηελ θνηλφηεηα απνθηά ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηα παηδηά πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε απηηζκφ. Κάζε ζρνιείν πνπ θηινμελεί 

καζεηέο κε ΓΑΦ πξέπεη λα κελ είλαη απνκνλσκέλν γεσγξαθηθά ή θνηλσληθά θαη λα 

παξέρεη επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ κε ηε γεηηνλία θαη ηελ θνηλφηεηα, ελψ 

ηαπηφρξνλα νθείιεη λα πξνσζεί θαη κηα ζεηηθή θαη παξαγσγηθή εηθφλα ηνπ απηηζκνχ 

ζηελ θνηλσλία.        

 Μινιμαλιζμό. Η ηνπνζέηεζε ζην ρψξν ησλ απαξαίηεησλ κφλν πιηθψλ, ε εμάιεηςε 

πνιιψλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ, φπσο αθίζεο, αλαξηήζεηο θαη αλαθνηλψζεηο θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θάλνπλ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο λα κελ 

θαίλεηαη ρανηηθή θαη γεκάηε θαη απνηξέπνπλ ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζχγρπζε 

ησλ παηδηψλ.  

 Σαθήρ οπγάνωζη, καθοπιζμόρ ηων σώπων και ζσεηική ενημέπωζη ηων μαθηηών. Σν 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλν θαη πεξηνξηζκέλν θαη θάζε 

δξαζηεξηφηεηα λα νξγαλψλεηαη ζε δηαθξηηά δηακεξίζκαηα. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο ηάμεο 

θαη ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη νπηηθά θαη ρσξηθά θαζνξηζκέλεο θαη νξγαλσκέλεο. 

Σα άηνκα κε ΓΑΦ αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο νπηηθέο απφ ηηο πξνθνξηθέο εληνιέο. 

Ο θαζνξηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα θαη ε 

αλάξηεζε πξνγξακκάησλ, επεμεγεκαηηθψλ πηλαθίδσλ θαη εκεξνινγίσλ ζηελ ηάμε 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ. 

 Χωποηαξική ακολοςθία. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ γηα 

ξνπηίλα θαη πξνβιεςηκφηεηα, είλαη αλαγθαίν ην ζρνιείν λα νξγαλψλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε κηα πξνγξακκαηηζκέλε ρξήζε ησλ ρψξσλ πνπ επηηξέπεη ηελ 

απξφζθνπηε κεηάβαζε απφ κία δξαζηεξηφηεηα ζηελ επφκελε. Ιδαληθά ηα καζήκαηα 

θαη νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δψλεο «πςειήο δηέγεξζεο» πνπ 

απαηηνχλ απμεκέλε εγξήγνξζε, φπσο ηα καζήκαηα κνπζηθήο θαη γπκλαζηηθήο θαη 

«ρακειήο δηέγεξζεο», φπσο ε δηδαζθαιία έλαο πξνο έλαλ ή ζε κηθξέο νκάδεο. 

Σαπηφρξνλα, θάπνηνη ρψξνη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο «κεηαβαηηθέο 
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πεξηνρέο» γηα ην πέξαζκα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ απμεκέλε δηέγεξζε, ζε 

άιιεο κε ρακειφηεξν επίπεδν εγξήγνξζεο θαη αληίζηξνθα. Ωο ηέηνηνη ρψξνη κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηα ήζπρε γσληά ζην θνπαγηέ ή ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ή κηα 

θελή αίζνπζα ζην ζρνιηθφ θηήξην (Mostafa, 2014, p. 151).       

 Ιδιωηικόηηηα. Η εμαζθάιηζε ελφο «ηδησηηθνχ» ρψξνπ γηα εξεκία θαη ραιάξσζε θαη ε 

δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζε απηφλ πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζε φιεο ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ θηινμελνχλ καζεηέο κε ΓΑΦ. Υψξνπο απηήο ηεο ρξήζεο νη 

δάζθαινη ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο δεκηνπξγνχλ ζπλήζσο κέζα ζηελ ηάμε 

γηα έλαλ ή γηα ιίγνπο καζεηέο. Γελ απνθιείεηαη φκσο λα ππάξρνπλ ηέηνηα ζεκεία θαη 

ζε πην θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη λα απεπζχλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

καζεηέο.  Όηαλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο αίζνπζεο, κηθξέο δηακεξηζκέλεο πεξηνρέο θαη 

γσλίεο ζε φιν ην θηήξην κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ απηνχο ηνπο ήζπρνπο ρψξνπο 

δηαθπγήο.  

 Πολςαιζθηηηπιακά επεθίζμαηα. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα 

παξέρεη πνηθίιεο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο θαη λα απνηειείηαη απφ ελδηαθέξνληα 

αληηθείκελα πνπ πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο λα δξάζνπλ, λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα 

ζπλεξγαζζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ. 

 Οικειόηηηα. Η ζρνιηθή ηάμε πξέπεη λα είλαη επράξηζηε θαη νηθεία θαη φρη έλα 

απνζηεηξσκέλν θαη ηππνπνηεκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο, έηζη ψζηε ηα καζήκαηα λα 

γίλνληαη επράξηζηα θαη δηαζθεδαζηηθά  (Scott 2009 · Vogel 2008).  

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ ν Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηεξίσλ (2008) ζε νδεγφ κειεηψλ 

πνπ εμέδσζε γηα δηδαθηήξηα φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Δηδηθφηεξα δε γηα ηα 

άηνκα κε δπζθνιία ζηελ αληίιεςε θαη ηελ επηθνηλσλία αλαθέξεη επηγξακκαηηθά φηη: «Η 

απλοποίηζη ηων σώπων διακίνηζηρ, η σπήζη ζημάνζεων με ενδείξειρ με σπωμαηικέρ 

ανηιθέζειρ, ηα ένηονα ησηηικά ζήμαηα βεληιώνοςν ηην ζσέζη ηων αηόμων αςηών με ηο 

πεπιβάλλον» (ζει. 51).  

Αλάινγεο ξπζκίζεηο αλαθέξνληαη θαη ζην αληίζηνηρν Γειηίν Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ ηνπ 2009, κε ηνλ ηίηιν «ρεδηαζκφο γηα παηδηά κε αλαπεξία θαη παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». χκθσλα κε απηφ, ηα ζρνιηθά θηήξηα πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ απιή δηάηαμε, θαζψο θαη απφ ήξεκνπο, κηθξνχο θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλνπο ρψξνπο 

ρακειψλ εξεζηζκάησλ. Ο θσηηζκφο ηνπο πξέπεη λα είλαη έκκεζνο θαη κε εθηπθισηηθφο θαη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη νπδέηεξα ρξψκαηα. Πξνηείλεηαη επίζεο λα παξέρεηαη  θαιή αθνπζηηθή 

θαη θαιή κφλσζε γηα λα απνθεχγεηαη ε έθζεζε ησλ καζεηψλ ζε έληνλνπο εμσηεξηθνχο 

ζνξχβνπο.  Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ελδείθλπηαη λα είλαη αλζεθηηθά θαη λα δηαζέηνπλ 

κεραληζκνχο πξνζηαζίαο. Σέινο, είλαη αλάγθε λα δηαηίζεληαη αζθαιείο εζσηεξηθνί θαη 

εμσηεξηθνί ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο νη καζεηέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ζα κπνξνχλ λα 

απνζχξνληαη θαη λα εξεκνχλ θάζε θνξά πνπ ζα ρξεηαζηεί  (DfEE, 2009, p.119). 
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2. Παπεμβάζειρ και ηποποποιήζειρ ζηο ζσολείο και ηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ 

από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ε δηνίθεζε ησλ 

ζρνιείσλ κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ζε θάπνηα δεηήκαηα, φπσο ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

αίζνπζαο δηδαζθαιίαο θαη ε δηαξξχζκηζή ηεο ή λα πξνβνχλ ζε δηεπζεηήζεηο γηα ηελ 

απινπνίεζε ησλ ρψξσλ θαη ηελ απνθπγή εκπνδίσλ. ε ηάμε εηδηθνχ ζρνιείνπ, φπνπ θνηηνχλ 

κφλν καζεηέο κε ΓΑΦ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ λα  απνθχγνπλ ηνπο 

ελνριεηηθνχο παξάγνληεο, λα επηιέμνπλ ηελ πιένλ θαηάιιειε αίζνπζα θαη λα δηακνξθψζνπλ 

αλάινγα ηνπο ρψξνπο. ηελ ηππηθή ηάμε ή ην ηκήκα έληαμεο φκσο παξαβξίζθνληαη 

ηαπηφρξνλα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο θπζηθέο, λνεηηθέο ή επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο πνπ 

απαηηνχλ θαη άιιεο πξνζαξκνγέο θαη ζπλεπψο ε δηακφξθσζε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο δελ 

κπνξεί λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο αλάγθεο κεξηθψλ κφλν καζεηψλ.  

ηηο κηθηέο ηάμεηο ζπλεθπαίδεπζεο, ζηηο νπνίεο θνηηά έλαο ή ιίγνη καζεηέο κε ΓΑΦ, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά θάλνληαο βαζηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεπζεηήζεηο φπσο νη παξαθάησ: 

 Καζνξηζκφο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηεο ρξήζεο ηνπ θάζε ρψξνπ κε ζπλερή 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ. εκεία ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη πξνζέιεπζεο ή απνρψξεζεο, αηνκηθήο ή νκαδηθήο εξγαζίαο 

θαη δηδαζθαιίαο, αλάγλσζεο ή παηρληδηνχ. Γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ μερσξηζηψλ 

ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηαθηλνχκελα δηαρσξηζηηθά, 

ρακειά έπηπια, δηαθνξεηηθνχ ρξσκαηηζκνχ θαιχκκαηα δαπέδνπ, φπσο ραιηά ή κνθέηεο ή 

ζεκάλζεηο ζην πάησκα.   

 Πξνζεθηηθή επηινγή ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο πνπ ζα θηινμελνχλ καζεηέο κε ΓΑΦ κε 

βαζηθφ θξηηήξην ηελ εμαζθάιηζε ελφο ήζπρνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. ηελ αλάγθε ε 

πφξηα θαη ηα παξάζπξα ηεο ηάμεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηά γηα λα ηελ απνθπγή 

εμσηεξηθψλ ζνξχβσλ ή άιισλ ελνριήζεσλ.  

 Οξηνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ κίαο πξνζσπηθήο 'δψλεο' γηα ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ, αλάινγε κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζέλα. ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξεί έλα 

πξνζπκθσλεκέλν κέξνο ηνπ δηδαθηεξίνπ πνπ παξέρεη αίζζεκα αζθάιεηαο θαη εξεκίαο λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο γηα λα πεγαίλνπλ φηαλ αηζζάλνληαη ππεξθνξησκέλνη 

απφ αηζζεηήξηα εξεζίζκαηα ή άγρνο.  Απηφ κπνξεί λα είλαη κηα κηθξή ήζπρε αίζνπζα ή 

έλα ζεκείν ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί φκσο φηη 

ην κέξνο απηφ δελ ζα εθιακβάλεηαη σο ρψξνο ηηκσξίαο ή πνηλήο (Μαπξνπνχινπ 2011, 

ζει. 91-95).  

 Υξήζε κηαο δψλεο-πεξηνρήο κφλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ε θάζε ζρνιηθή ηάμε είλαη 

ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη ην δηθφ ηνπ ρψξν φπνπ θπιά ηα αξρεία ηνπ, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ή επηθίλδπλα πιηθά. Βέβαηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αίζνπζαο 

αθηεξψλεηαη ζηνπο καζεηέο, σζηφζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη γηα ηελ 
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δηεπθφιπλζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα ππάξρεη θαη έλαο ρψξνο ή ληνπιάπη 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηνλ/νπο εθπαηδεπηηθφ/νχο. Απηφο ν ρψξνο απνηειεί θη έλαλ 

ηξφπν γηα λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπο 

θαη λα ηεξνχλ απηά ηα φξηα ζην ζρνιείν, ην ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα.   

 Αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν θαη ζπλερή έιεγρν, έηζη 

ψζηε ην θσο λα δηαρέεηαη φζν ην δπλαηφ πην νκνηφκνξθα ζηελ ηάμε θαη λα απνθεχγνληαη 

ελνριεηηθέο αληαλαθιάζεηο θαη ιάκςεηο ζηνλ πίλαθα, ζε ηδάκηα ή ζε θαζξέθηεο. Η 

ηνπνζέηεζε ζηα παξάζπξα ζθηάζηξσλ, ξνιψλ ή θνπξηηλψλ πνπ ξπζκίδνπλ ην ειηαθφ θσο 

κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη απηή ηελ αλάγθε. Γηα ηνλ ίδην ζηφρν ν ηερλεηφο θσηηζκφο κπνξεί 

εθνδηαζηεί κε ξπζκηζηέο ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο, έηζη ψζηε λα επηηξέπνληαη νη 

απμνκεηψζεηο ηνπ θσηφο, ελψ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ηάμε θαη πξφζζεηνη 

ιακπηήξεο ή θσηηζηηθά σο έκκεζεο πεγέο θσηηζκνχ. 

 Παξφκνηεο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζηελ αθνπζηηθφηεηα ηεο ηάμεο, έηζη ψζηε λα 

κεηψλνληαη ή λα απνθεχγνληαη νη αληερήζεηο θαη αλαθιάζεηο ηνπ ήρνπ. Ωο ερνκνλσηηθά 

ή ερναπνξξνθεηηθά πιηθά κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία ηεο αίζνπζαο 

δηδαζθαιίαο εηδηθά πάλει, αληηθξαδαζκηθά πιηθά πνπ κεηψλνπλ ηνπο θηχπνπο πνπ 

παξάγνληαη ζηνλ επάλσ φξνθν θαη ηηο δηπιαλέο αίζνπζεο ή αθφκα θαη απιά πιηθά, φπσο 

απγνζήθεο θαη ηζφρεο, ηα νπνία έρνπλ θάπνηεο κηθξέο ερνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο.  

 Σαθηνπνίεζε ησλ πηλάθσλ αλαθνηλψζεσλ, κείσζε ησλ αλαξηήζεσλ θαη ρξεζηκνπνίεζε 

νπδέηεξσλ θαη ραιαξσηηθψλ ρξσκάησλ ζην θφλην ηνπο θαη ηνπο ηνίρνπο. Σα ελνριεηηθά 

θαη ππεξβνιηθά δηεγεξηηθά ρξψκαηα ζε κεγάιεο επηθάλεηεο ελδείθλπηαη λα απνθεχγνληαη. 

Αλαγθαίεο σζηφζν θξίλνληαη θαη νη ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο ζε επηθάλεηεο κε δηαθνξεηηθή 

ρξήζε, φπσο γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζηνπο ηνίρνπο θαη ηηο πφξηεο, έηζη ψζηε νη καζεηέο 

λα ηηο αληηιακβάλνληαη επθνιφηεξα. 

 Αμηνπνίεζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, φπσο ληνπιάπεο, εξκάξηα, ζπξηάξηα θαη θνπηηά γηα 

λα απνθεπρζεί ε αηζζεηεξηαθή ππεξθφξησζε ηεο ηάμεο. Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

πξνηηκάηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θπζηθά πιηθά θαη λα ηνπνζεηνχληαη 

πεξηκεηξηθά θη φρη ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο, έηζη ψζηε λα κελ απνηεινχλ εκπφδηα ή λα 

πεξηνξίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ καζεηψλ.  

 Απνκάθξπλζε απφ ηελ ηάμε αληηθεηκέλσλ ή αθηζψλ πνπ δελ εμππεξεηνχλ θάπνην 

δηδαθηηθφ ζηφρν ή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε νη 

καζεηέο κε ΓΑΦ λα κελ επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο ή 

ζε πεξηηηέο πιεξνθνξίεο. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ ηάμε. Σα πξνγξάκκαηα κε απηνθφιιεηα ηχπνπ ζθξαηο, φπνπ 

κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη ή λα αθαηξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο, λα ζπλδένληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο κε βέιε ή λα δηαγξάθεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ηειείσζε, κπνξνχλ λα 

απνβνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο. Μπνξνχλ αθφκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη πξνεηδνπνηήζεηο γηα επεξρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα 
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ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Υξήζε νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε εηθφλεο θαη πηλαθίδεο πνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο 

γηα ην πξφγξακκα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 Σνπνζέηεζε ζπλαγεξκψλ ή θνπδνπληψλ πνπ πξνεηδνπνηνχλ φηαλ αλνίγεη ε πφξηα ή ην 

παξάζπξν, φηαλ είλαη αλαγθαίν, γηα λα ειέγρνληαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ. 

Αλάινγε ρξήζε κπνξνχλ λα έρνπλ θαη νη πξνζηαηεπηηθέο ζήηεο παξαζχξσλ ή νη 

κεηαθηλνχκελνη θξάρηεο. 

 Έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ φπνπ βξίζθεηαη ην ζξαλίν ηνπ καζεηή κε απηηζκφ. ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα κεηψλνληαη νη ζφξπβνη θαη λα απνθεχγνληαη νη δηαζπάζεηο. Κάπνηα παηδηά 

κπνξεί λα αηζζάλνληαη πην άλεηα ζηελ αξρή ή ην ηέινο κηαο ζεηξάο θαη φρη ζην θέληξν 

ελφο πιήζνπο αλζξψπσλ. πλήζσο πξνηηκνχληαη ζέζεηο καθξηά απφ ηελ πφξηα θαη ην 

παξάζπξν θαη δίπια ζηνπο ιηγφηεξν αλήζπρνπο καζεηέο.  

 Δμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα λα θηλνχληαη νη καζεηέο ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη κέζα ζηελ ηάμε θαη απνθπγή ζηελψλ δηαδξφκσλ αλάκεζα ζηα έπηπια πνπ 

είλαη ζίγνπξν φηη θάπνηα ζηηγκή ζα πξνθαιέζνπλ ζηξίκσγκα ησλ καζεηψλ θαη άγρνο ζε 

απηνχο πνπ αλαζηαηψλνληαη ζε ζπλσζηηζκνχο αηφκσλ. 

 Γεκηνπξγία ρψξσλ θξνληίδαο θαη πγηεηλήο. Πξφθεηηαη γηα ην ζεκείν φπνπ ην βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ παξέρεη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο, έλδπζεο ή ζίηηζεο ζε καζεηέο πνπ ηηο 

ρξεηάδνληαη. Οη καζεηέο απηνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνχ ζα κεηαβνχλ ζε πεξίπησζε πνπ 

ρξεηαζηνχλ ζσκαηηθή θξνληίδα. Με ηε δηαξξχζκηζε απηή εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε 

ηδησηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, φζν θαη ε πγηεηλή ηεο ηάμεο. 

 ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο, ίζσο λα είλαη πην άλεηα νη καζεηέο κε απηηζκφ λα θάζνληαη 

καθξηά απφ ηε ζθελή ή απφ ηα ερεία, πξνθεηκέλνπ λα κελ εθηίζεληαη ζε έληνλνπο ήρνπο 

απφ κνπζηθή, ζε κηθξνθσληζκνχο ή ζε δπλαηφ θσηηζκφ πξνβνιέσλ. 

 Γηακφξθσζε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ γξαθείνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ηέηνην ζεκείν πνπ λα επηηξέπεη ηελ επίβιεςε θαη ππνζηήξημε φισλ ησλ καζεηψλ κέζα 

ζηελ ηάμε (Altenmüller-Lewis, 2017 · Beaver, 2006 ·  McAllister , 2010 ·  Mcallister and 

Maguire, 2012 · Scott 2009 · Whitehurst, 2006) . 

Μηα ζπλήζεο ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ πνπ κπνξεί επίζεο λα ειεγρζεί ή λα 

απνηξαπεί κε ξπζκίζεηο φπσο νη παξαπάλσ είλαη νη ηάζεηο θπγήο ή ε ζπκπεξηθνξά 

απφδξαζεο (escaped behaviors).  Καηά ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο ην παηδί 

αξλείηαη λα εθηειέζεη κηα δξαζηεξηφηεηα, απνκαθξχλεηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή απηνχ πνπ 

ην θξνληίδεη, αθήλεη γξήγνξα θάηη δπζάξεζην ή πάεη θάπνπ ρσξίο άδεηα, θιαίεη, θιαςνπξίδεη 

ή εθδειψλεη επηζεηηθφηεηα. Οη ηάζεηο απφδξαζεο κάιηζηα είλαη ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν 

πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηα κηζά απφ απηά 

ηα παηδηά (Love, Carr and LeBlanc 2009).  

πλνπηηθά, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο παξέρεη έλα ζχλνιν 
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εξεζηζκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ ζε κηα θαηάιιειε ή 

αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη γηα ην ιφγν απηφ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζε παξάγνληεο φπσο: α) Η βαζηθή δηάηαμε ηεο ηάμεο, ε αλαδήηεζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ηεο ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ πεξηζζφηεξε εζπρία (quiet areas) 

θαη ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ κε θαηάιιεια πιηθά γηα εξγαζίεο. β) Η αιιαγή ή δηεπζέηεζε ηεο 

ζέζεο ησλ καζεηψλ, ε αλαδηάηαμε ησλ επίπισλ θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ καζεηή πην θνληά ζην 

δάζθαιν. γ) Η απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή απφ ζπκκαζεηέο ηνπ κε αξλεηηθέο επηξξνέο θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπ δίπια ζε απηνχο πνπ ηνλ εληζρχνπλ ζεηηθά. δ) Η ιήςε κέηξσλ ελεκέξσζεο 

θαη ππνζηήξημεο ηνπ καζεηή ζε κεηαβάζεηο ζε άιιν πεξηβάιινλ ή δξαζηεξηφηεηεο.    

ε θάζε πεξίπησζε ε ιήςε ησλ παξαπάλσ κέηξσλ πξέπεη λα ζπλππάξρεη κε ηελ πξνζπάζεηα 

εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

εθδήισζε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ελεξγεηψλ (Michael, 1993).   

3. Δπιλογή ηυν ςλικών και μέζυν διδαζκαλίαρ    

Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αλάξηεζε ζηελ ηάμε ελφο πξνζρεδηαζκέλνπ ρξνληθά πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ 

(activity schedule), νπηηθνπνηεκέλεο νδεγίεο, πηλαθίδεο νδεγηψλ θαη ζπζηήκαηα 

απηνθαηαγξαθήο θαη απηναμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ο ρξφλνο είλαη ζπρλά κηα 

απζαίξεηε έλλνηα γηα πνιινχο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Καηά ζπλέπεηα νη 

καζεηέο απηνί πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη νπηηθά πφζν ρξφλν ρξεηάδνληαη γηα λα 

νινθιεξψζνπλ κηα εξγαζία θαη λα κπνξνχλ λα θαηακεηξνχλ ρξνληθέο ή άιιεο αθνινπζίεο. 

Τιηθά πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απηή ηελ απαίηεζε θαη είλαη ρξήζηκν λα δηαζέηεη θάζε 

ζρνιηθή ηάμε κε καζεηέο κε ΓΑΦ είλαη  εκεξνιφγηα, ξνιφγηα, θιεςχδξεο, ρξνλφκεηξα θαη 

αξηζκεηήξηα, ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ πνζνηηθή θαηακέηξεζε δεδνκέλσλ, ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο, ελψ παξάιιεια απνηεινχλ θαη έλαλ βαζηθφ ηξφπν 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ γηα κεηαβάζεηο. Άιια απαξαίηεηα πιηθά ζηελ ηάμε είλαη νη 

θαξηέιεο κε εηθφλεο θαη νη ιεδάληεο πνπ βνεζνχλ ζηελ εθκάζεζε θαλφλσλ απηνειέγρνπ θαη 

νξγάλσζεο ή ζηε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ (Lindberg, Walker-Wied and Forjan Beckwith, 

2006). Γεληθφηεξα, ηα πιηθά δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο   καζεηέο κε ΓΑΦ 

πξέπεη λα έρνπλ πνιπαηζζεηεξηαθή ρξήζε, λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εξεκία ησλ καζεηψλ, λα 

πξνάγνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ νκαδηθφηεηα θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

επράξηζηνπ θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο δηδαζθαιίαο. Αλάινγα δε κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

καζεηή, ηα επηιεγφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ή 

θαηαζηέιινπλ ηε δηέγεξζε ή βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ αηφκνπ (Dunn, 1997).      

χκθσλα κε αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο
1
, άιια ρξήζηκα πιηθά 

δηδαζθαιίαο θαη ππνζηήξημεο, ηα νπνία θαιφ ζα ήηαλ λα δηαζέηεη κφληκα θάζε ζρνιηθή ηάμε 

ζηελ νπνία θνηηνχλ καζεηέο κε ΓΑΦ είλαη: 

                                                 
1
 https://www.bestcollegereviews.org/lists/5-popular-blogs-for-special-education-teachers/  

https://www.bestcollegereviews.org/lists/5-popular-blogs-for-special-education-teachers/
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Αληηθείκελα γηα αλαθνχθηζε απφ ην άγρνο (antistress materials) φπσο καιαθέο κπάιεο, 

θαξέθιεο, ραιηά θαη καμηιάξηα, καιαθά παηρλίδηα κε δηάθνξεο πθέο, ή πιηθά θίλεζεο θαη 

άζιεζεο. Tα αληηθείκελα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο 

καζεηέο λα απαζρνιεζνχλ θαη λα ηζνξξνπήζνπλ ην αηζζεηήξηφ ηνπο ζχζηεκα, λα 

εθηνλψζνπλ ην άγρνο ή ην ζπκφ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα αθαδεκατθή εξγαζία.  

Άκκνο, φζπξηα ή ζθαηξίδηα ζε δνρείν. Παίδνληαο ζηελ επηθάλεηα ηεο άκκνπ νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ κε ην δάρηπιν ή λα ζρεκαηίδνπλ γξάκκαηα θαη αξηζκνχο. Μέζα 

ζηα φζπξηα θαη ηελ άκκν κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ θξπκκέλα αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ. Δίλαη έλαο δηαζθεδαζηηθφο ηξφπνο γηα λα 

πξνζειθχζνπκε καζεηέο κε ππεξεπαηζζεζία, λα βνεζήζνπκε ζηελ αλάπηπμε ιεπηψλ 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη λα εθηνλψζνπκε ηελ ελέξγεηά ηνπο (Καιχβα, 2005 · Καξηαζίδνπ, 

2004). 

Πξαθηηθέο επηβξάβεπζεο, ζχζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ (tokens) θαη θνηλσληθνί 

εληζρπηέο,  φπσο πίλαθεο κε απηνθφιιεηα ή ζθξαγίδεο. Πξφθεηηαη γηα κηα επξέσο 

δηαδεδνκέλε κέζνδν αλαγλψξηζεο θαη επηβξάβεπζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο 

ηάμεηο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Καηά ηελ αμηνπνίεζή ηεο φκσο ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

έρεη ππφςε φηη νη ζπλέπεηεο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, πξέπεη λα είλαη άκεζεο, ζπρλέο, έληνλεο θαη 

μεθάζαξεο θαη λα παξέρνληαη πην ζπζηεκαηηθά απ’ φηη ζηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά 

(Barkley, 1997). 

Οη δπλαηφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ην δηαδίθηπν, αιιά θαη θάζε εξγαιείν πνπ 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (assistive 

technology). Ιδηαίηεξα νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αληηζηαζκηζηηθά ζε άηνκα κε δπζθνιίεο ζηελ δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία, ελψ παξάιιεια δηεπθνιχλνπλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

Δπηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κε εηθφλα, ήρν θαη πνιπκέζα θαη κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ κάζεζε ζηα άηνκα κε ειιείςεηο ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία (Hetzroni and Tannous, 2004 · Hourcade, Bullock Rest and Hansen 

2012). 

Σα παηρλίδηα πνπ θάλνπλ ην κάζεκα επράξηζην θαη ζχκθσλν κε ηε θχζε ηνπ παηδηνχ. Δθηφο 

απφ ηα παηρλίδηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε, φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, γηα ηα παηδηά κε ΓΑΦ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

φζα πξνάγνπλ ην δηαδξαζηηθφ παηρλίδη θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κε 

ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ εκπεηξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηελ ηππηθή αλάπηπμε (Libby, Powell, Messer and Jordan, 1997). Σέηνηα 

παηρλίδηα είλαη ηα νκαδηθά επηηξαπέδηα, νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα 

ξφισλ θαη κίκεζεο, φπσο πιαζηηθά εξγαιεία, είδε ζπηηηνχ, ηξφθηκα θαη πξντφληα 

θαηαζηεκάησλ (Rachael, Sautter, LeBlanc & Gillett,  2008).  
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Σςμπεπάζμαηα και επιζημάνζειρ 

Οη ρσξνηαμηθέο παξεκβάζεηο δελ ππνθαζηζηνχλ, αιιά ζπκπιεξψλνπλ ηελ ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ επηηήξεζε θαη ηε δηδαζθαιία γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, θαλέλαο ζρεδηαζκφο ή πιηθφ 

δηδαζθαιίαο θαη θακία νξγάλσζε ηεο ηάμεο δελ είλαη δπλαηφ λα αληαπνθξηζεί απφιπηα ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε παηδηνχ κε ΓΑΦ ή ζχλζεηεο επηθνηλσληαθέο 

δπζθνιίεο, δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί εμ νινθιήξνπ ζηηο ππάξρνπζεο θηεξηαθέο θαη πιηθέο 

ππνδνκέο ησλ ζρνιείσλ, ελψ νη δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο εμαξηψληαη θαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Καηά ζπλέπεηα νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ 

απφ κφλνη ηνπο λα εθπιεξψλνπλ θάζε θνξά φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, νη δάζθαινη ηεο ηάμεο θαη νη γνλείο κπνξνχλ 

σζηφζν, ζην βαζκφ πνπ ηνπο αλαινγεί, λα νξγαλψζνπλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ έλα φζν ην 

δπλαηφ πην ππνζηεξηθηηθφ θαη επράξηζην πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ, 

θάλνληαο ηηο πιένλ αλαγθαίεο θαη εθηθηέο ρσξνηαμηθέο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα ηνπο θξαηήζνπλ 

πγηείο, αζθαιείο θαη ραξνχκελνπο. 

Δίλαη ειπηδνθφξν λα δηαπηζηψλνπκε φηη ν επηκειήο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη έλαο απνδνηηθφο ζρεδηαζκφο 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 
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