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ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο της να μελετήσει την αναπηρία της

τυφλοκώφωσης και μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία να υλοποιήσει μια

εκπαιδευτική παρέμβαση σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή με συγκεκριμένο παιδί

που είχε χαρακτηριστεί ως τυφλοκωφό. Η τυφλοκώφωση έχει μία ετερογένεια. η

οποία την καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διακριτή. Ι-Ι ετερογένεια της αυτή,

οφείλεται στην παράλληλη οπτική και ακουστική απώλεια, η οποία μπορεί να είναι

είτε ολική είτε μερική. Ταυτόχρονα, τα ακουστικά και οπτικά υπολείμματα που

υπάρχουν, καθορίζουν και τον τρόπο επικοινωνίας του ατόμου και το είδος της

εκπαίδευσης του. Εύκολα συμπεράνουμε, ότι οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που θα

κάνει κάποιος εκπαιδευτικός για ένα τυφλοκωφό παιδί, διαφοροποιούνται και

διαμορφώνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ανάλογα με το βαθμό της

αισθητηριακής του απώλειας.

Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε, λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής της

αναπηρίας, η οποία προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον τόσο σε επίπεδο ερευνητικό όσο και

σε επίπεδο εκπαιδευτικής παρέμβασης. Σε μια πρώτη προσπάθεια εντοπισμού

βιβλιογραφίας για την τυφλοκώφωση, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η ένδεια που

υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και η γενικότερη βιβλιογραφική ένδεια

που αφορά την εκπαίδευση των τυφλοκωφών ατόμων. Αυτή η έλλειψη αποτέλεσε

ακόμη ένα κίνητρο για την εκπόνηση της εργασίας.

Η ουσιαστικότερη όμως αφορμή για την πραγμάτωση της συγκεκριμένης

εργασίας ήταν η ύπαρξη μίας τυφλοκωφής μαθήτριας, η οποία λόγω της ανυπαρξίας

κατάλληλης εκπαιδευτικής δομής στην Ελλάδα για τυφλοκωφούς μαθητές, φοιτούσε

σε σχολείο για τυφλούς με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί της να αντιμετωπίζουν πολύ

μεγάλα προβλήματα στη σύνταξη του εκπαιδευτικού της προγράμματος. Οι

δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι δάσκαλοι ήταν ότι δεν γνώριζαν την ελληνική

νοηματική γλώσσα, ότι δεν είχαν ασχοληθεί άλλη φορά με παιδί που είχε διπλή

αισθητηριακή απώλεια και δεν γνώριζαν τον ιδανικό τρόπο παρέμβασης. Όλη αυτή η

κατάσταση στεκόταν εμπόδιο στην μαθησιακή εξέλιξη της μαθήτριας.

Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μία συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς

της Μαρίας (αυτό θα είναι το ψευδώνυμο της) με σκοπό να γίνει μία από κοινού

προσπάθεια για να συνταχθεί ένα κατάλληλο πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις
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ανάγκες της μαθήτριας, oJJ..iJ. και στις δυνατότητες της. Συνέχεια της παραπάνω

συζήτησης ήταν η συγκρότηση μιας ομάδας που στόχο είχε την αξιολόγηση σε πρώτο

επίπεδο των αναγκών, των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων της μαθήτριας και

την εκπαιδευτική παρέμβαση σε ένα δεύτερο επίπεδο.

Η συγκεκριμένη εργασία λοιπόν έχει πέρα από ένα μικρό βιβλιογραφικό

μέρος το οποίο είναι απαραίτητο, κυρίως ερευνητικό ύφος. Η μέθοδος έρευνας που

ακολουθήθηκε ήταν η έρευνα δράση, όπου περισσότερες πληροφορίες γι αυτήν

παρατίθενται στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. Ουσιαστικά, το κέντρο βάρος της

παρούσας εργασίας είναι οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη

διάρκεια εκπαίδευσης της τυφλοκωφής μαθήτριας στις εκπαιδευτικές δομές όπου

φοιτούσε κατά τη διάρκεια μιας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Αναλυτικότερα η εργασία ξεκινά με το Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή», όπου γίνεται

η παρουσία του θέματος της εργασίας καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν τη γράφουσα

σε αυτήν την επιλογή. Παράλληλα, γίνεται μία αναφορά στη διάρθρωση της εργασίας

αλ/ά και στο περιεχόμενο όλων των κεφαλαίων.

Στη συνέχεια, ακολουθεί το Κεφάλαιο 2 με τίτλο: «Θεωρητικά Ζητήματα»

όπου αναλύονται τα πιθανά αίτια της τυφλοκώφωσης. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει

επιδείξει και η ιατρική κοινότητα με διάφορες μελέτες πάνω στα αίτια αυτής της

αναπηρίας. Διάφορα σύνδρομα αλλά και ιοί προκαλούν είτε προγεwητικά, είτε

περιγεwετικά, είτε μεταγεννητικά την τυφλοκώφωση. Τελευταίο τμήμα αυτού του

κεφαλαίου είναι το πλαίσιο της συγκεκριμένης αναπηρίας και οι συνέπειες της στη

ζωή ενός ατόμου. Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία και μία μικρή ιστορική

αναφορά, δίνεται ο ορισμός της τυφλοκώφωσης, ένα αρκετά αμφιλεγόμενο σημείο.

Οι συνέπειες κατηγοριοποιούνται σε πέντε τομείς που αφορούν όλο το φάσμα της

ζωής ενός ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες είναι οι εξής: η αντίληψη, η

επικοινωνία, η κινητική, η γνωστική και η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπruξη του

ατόμου.

Στο κεφάλαιο 3 με τίτλο: «Μεθοδολογικά Ζητήματα» που έπεται, αναλύεται η

μέθοδος της έρευνας δράσης. Παρατίθενται πληροφορίες για τη συγκεκριμένη

μέθοδο και αιτιολογείται η εmλοΥή της. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της, οι

προϋποθέσεις και όλοι οι λόγοι που μας οδήγησαν στη χρήση της.

Έπειτα, ακολουθεί το κεφάλαιο 4 με τίτλο: «Παρουσίαση αποτελεσμάτων»

όπου αποτελεί το βασικό κορμό της παρούσας εργασίας και στο οποίο αναπτύσσεται

όλη η διαδικασία και η πορεία της έρευνας δράσης. Πιο συγκεκριμένα,
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περιγράφονται με λεπτομέρειες όλες οι κινήσεις και οι αλ/.αγές που έγιναν καθώς και

όλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Η συγκεκριμένη έρευνα δράσης χωρίζεται σε

δύο κύκλους με βάση την αναδόμηση του εκπαιδευτικού υλικού. Ο κάθε κύκλος

περιλαμβάνει κάποιες φάσεις που αφορούν το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού,

τη χορήγηση του στη μαθήτρια και την ταυτόχρονη αξιολόγηση του και τέλος. την

επεξεργασία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Τέλος το κεφάλαιο 5 με τίτλο: « Συζήτηση - Προτάσεις» πραγματεύεται

διάφορα ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης. Γίνεται

λόγος για τα προβλήματα και όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρέασαν τη

συγκεκριμένη έρευνα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται διάφορες δυσκολίες που μπορεί

να προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική παρέμβαση στον ευρύτερο πληθυσμό των

τυφλοκωφών ανθρώπων. Παράλληλα, γίνονται και κάποιες προτάσεις που αφορούν

τόσο τη Μαρία σε προσωπικό επίπεδο, όσο και την ευρύτερη ε'ΚΠαιδευτική

κατάσταση που αφορά την αναπηρία της τυφλοκώφωσης.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟ2

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

2.1 Εισαγωγή

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην συγκεκριμένη έρευνα δράση και στην

οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού για τη μαθήτρια, πρώτα θα πρέπει να μελετήσουμε

κάποια θεωρητικά ζητήματα που αφορούν γενικά την αναπηρία της τυφλοκώφωσης

αλλά και ειδικότερα της εκπαίδευση τυφλοκωφών ανθρώπων.

Γι αυτόν το λόγο το συγκεκριμένο κεφάλαιο ξεκινά με μια πρώτη προσέγγιση

της έννοιας της τυφλοκώφωσης. Είναι μία πολύπλοκη αναπηρία, ο ορισμός της

οποίας αναδεικνύει όλες τις ιδιαιτερότητες της.

Έπειτα, αναλύονται όλα τα βασικά αίτια της τυφλοκώφωσης. Πολλοί

παράγοντες (εκ γενετής αλ/ά και επίκτητοι) μπορεί να οδηγήσουν στη συγκεκριμένη

αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, διάφορα σύνδρομα, βακτήρια, ιοί κ.α. μπορούν να

προκαλέσουν τυφλοκώφωση. Μία ιδιαιτερότητα αυτής της αναπηρίας συνίσταται στο

γεγονός ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει μόνο μία αισθητηριακή απώλεια (π.χ.

κώφωση) και στην πορεία της ζωής του να αποκτήσει την άλλη αισθητηριακή

απώλεια (π.χ. τύφλωση). Επομένως, όταν αναφερόμαστε στα αίτια της

τυφλοκώφωσης, δεν προσδιορίζουμε μόνο τους παράγοντες που προκαλούν την

ταυτόχρονη ακουστική και οπτική απώλεια, αλλά αναφερόμαστε και στους

παράγοντες που μπορεί να προκαλούν μόνο τη μία αισθητηριακή απώλεια σε

ανθρώπους που ήδη έχουν την άλλη.

Στη συνέχεια, ακολουθεί μια ανάλυση των επιπτώσεων που έχει η

συγκεκριμένη αναπηρία στη ζωή ενός ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, το τυφλοκωφό

άτομο ακολουθεί πολλές φορές διαφορετική ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς,

όπως ο τομέας τη αντίληψης, της επικοινωνίας, ο γνωστικός τομέας, ο κινητικός και ο

κοινωνικοσυναισθημαπκός.

Τέλος, το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με δύο πολύ βασικά κομμάτια της

μαθησιακής διαδικασίας των τυφλοκωφών μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται

η εξαιρετική σημασία του μαθησιακού περιβάλλοντος αJ.J...ά και των στρατηγικών

μάθησης που συμβάλλουν στη σωστή και αποτελεσματική εκπαίδευση ενός

τυφλοκωφού μαθητή. Αναφέρονται κάποιες ρυθμίσεις και τροποποιήσεις που πρέπει
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να γίνουν σε αυτούς τους δύο τομείς έτσι ώστε να υπάρχει το μέγιστο δυνατό

μαθησιακό αποτέλεσμα.

2.2 "ΡΟΩΈΥγιση της έννοια\: της τυφλοκώφωσης

Προκειμένου να προσεγγίσουμε τη συγκεκριμένη αναπηρία, θα πρέπει πρώτα

να καθορίσουμε επακριβώς το πλαίσιο της. Κατά καιρούς έγιναν διάφορες

προσπάθειες για να δοθεί ένας επιστημονικά ορθός ορισμός. Ωστόσο, λόγω της

ιδιαιτερότητας και της πολυπλοκότητας της τυφλοκώφωσης. αυτές οι προσπάθειες

πολλές φορές δεν οδήγησαν σε κοινά αποδεκτούς ορισμούς.

Το πιο αμφιλεγόμενο σημείο που προκάλεσε και τις πιο έντονες διαφωνίες ως

προς τον ορισμό, ήταν το ποιες ομάδες ανθρώπων θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται

στην συγκεκριμένη αναπηρία. Λόγω της διττής φύσης της τυφλοκώφωσης

(ταυτόχρονη μερική ή ολική απώλεια της όρασης και της ακοής), πολλοί ερευνητές

αδυνατούσαν να καταλήξουν στο αν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν άτομα με

επίκτητη τυφλοκώφωση, άτομα με τυφλοκώφωση σε συνδυασμό με άλλες αναπηρίες.

άτομα με τύφλωση και μερική απώλεια ακοής ή και το αντίστροφο. Όλοι αυτοί οι

προβληματισμοί προώθησαν τη δημιουργία πολλών ορισμών.

Μία πρώτη προσέγγιση, τόνιζε έντονα το γεγονός ότι η τυφλοκώφωση είναι

μία αυθύπαρκτη, διακριτή αναπηρία και όχι μία γενικευμένη αναπηρία που

απαρτίζεται από την τύφλωση και την κώφωση (Peter Salmon. 1950 στο Ορφανός.

2004: 5). ·Επειτα από δύο περίπου δεκαετίες (1976) το υπουργείο κοινωνική πρόνοιας

της Νορβηγίας πρόσθεσε στον παραπάνω ορισμό για πρώτη φορά ότι το τυφλοκωφό

άτομο δεν χρειάζεται να έχει απαραίτητα ολική τύφλωση ή ολική κώφωση (στο

Ορφανός, 2004: 5).

Λίγο αργότερα (1977) ο Jan Van Dijk στρέφει πλέον την προσοχή στις

ανάγκες του τυφλοκωφού ανθρώπου και όχι στα ποσοστά αναπηρίας αναφέροντας

ότι: «Η όραση και η ακοή είναι έτσι αλληλοεξαρτώμενες μεταξύ τους, που ακόμα και

μικρές αναπηρίες και στις δύο αισθήσεις, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη

συμπεριφορά εκείνου του προσώπου ιδιαίτερα στην μάθηση. Στο χώρο της

εκπαίδευσης και της αποκατάστασης θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένας ορισμός που

ο σκοπός του θα είναι να περιγράψει πως το πρόσωπο έχει ανάγκη ειδικών υπηρεσιών
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για να διαχειριστεί αυτή την αναπηρία. Η ακριβής οφθαλμολογική και ωτολογική

μέτρηση - εκτίμηση, είναι δευτερεύουσας σημασίας}} (στο Ορφανός, 2004-: 5).

Σύμφωνα με τους περισσότερες ερευνητές ο ευρύτερα αποδεκτός σημερινός

ορισμός είναι ο εξής: «Ενα άτομο είναι τυφλοκωφό όταν πάσχει από οπτικές και

ακουστικές δυσκολίες σε μεγάλο βαθμό. Μερικά τυφλοκωφά άτομα είναι τελείως

κωφά και τυφλά, ενώ ά).λα πάλι, διαθέτουν περιορισμένη ακοή ή όραση. Όταν οι

επιπτώσεις από τις οπτικές και ακουστικές δυσκολίες είναι εκτεταμένες, αυτό

σημαίνει ότι ο τυφλοκωφός δεν μπορεί να επωφεληθεί αυτόματα από τις υπηρεσίες

που παρέχονται σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία. Ως αποτέλεσμα η

τυφλοκώφωση συνεπάγεται τεράστιες δυσκολίες στους τομείς της μάθησης, της

εκπαίδευσης, της εργασίας, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της

πληροφόρησης» (Σκανδιναβική Επιτροπή για την Αναπηρία, 1980, στο Ορφανός,

2004: 5).

Ο πιο πρόσφατος ορισμός στρέφεται αρχικά προς την κοινωνία και στη

συνέχεια προς την τεχνολογία η οποία πλέον έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της

καθημερινότητας μας. Πιο συγκεκριμένα: « Η τυφλοκώφωση είναι μία ξεχωριστή

αναπηρία. Η τυφλοκώφωση είναι ένας συνδυασμός οπτικής και ακουστικής

αναπηρίας. Περιορίζει τις δραστηριότητες του ατόμου και την πλήρη συμμετοχή του

στην κοινωνία , σε τέτοιο βαθμό, ώστε η κοινωνία απαιτείται να διευκολύνει

συγκεκριμένες υπηρεσίες, περιβαλλοντικές μετατροπές ή Ι και την τεΧVOλoγίω)

(Rodbroe, Hyvarinen, Moller, Johansen & Grandia, 2006).

Αν και οι παραπάνω ορισμοί είναι αρκετά σαφείς και ολοκληρωμένοι, οι

αρχικοί προβληματισμοί δε σταματούν. Πιο συγκεκριμένα συνεχίζουν να υπάρχουν

τρεις επικρατούσες απόψεις, οι οποίες κατατάσσουν διαφορετικές ομάδες ανθρώπων

στην αναπηρία της τυφλοκώφωσης.

Η πρώτη άποψη θεωρεί πως μόνο τα άτομα που έχουν γεWΗθεί τυφλοκωφά ή

σε πολύ νεαρή ηλικία έγιναν τυφλοκωφά, ανήκουν στη συγκεκριμένη αναπηρία.

Επιπλέον κάνει εντελώς ξεκάθαρο, το ότι τα άτομα που είναι τυφλοκωφά και έχουν

κάποιες επιπρόσθετες αναπηρίες δεν μπορούν να ανήκουν στην αναπηρία της

τυφλοκώφωσης. Ακόμη, αποκλείονται οι κωφοί άνθρωποι που στην πορεία της ζωής

τους απέκτησαν και οπτική απώλεια (σύνδρομο Usher), καθώς και οι τυφλοί που

απέκτησαν ακουστική απώλεια (σύνδρομο Νοπίe). Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη

συγκεκριμένη αναπηρία δεν ανήκουν και τα άτομα που έχουν επίκτητη

τυφλοκώφωση στην ενήλικη ζωή τους. Υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη διάκριση
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ευνοεί τη σωστή εκπαίδευση των «καθαρά» τυφλοκωφών παιδιών. Διότι μόνο για μία

ομοιογενή ομάδα ανθρώπων μπορεί να χτιστεί ένα σωστό, λειτουργικό και

αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα (Aίtken, 2000).

Η δεύτερη άποψη αναφέρει πως όλοι οι άνθρωποι που παρουσιάζουν

ακουστική και οπτική απώλεια -μερική ή ολική- κατατάσσονται στη συγκεκριμένη

αναπηρία. Ταυτόχρονα, δεν αποκλείονται και οι άνθρωποι με επιπρόσθετες,

πολλαπλές αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα δίνεται ένας ορισμός ο οποίος αναφέρει πως

ως τυφλοκωφά θα πρέπει να θεωρούνται τα άτομα που: «••• δεν έχουν επαρκή όραση

για να αντισταθμιστεί η έλλειψη ακοής και που δεν έχουν επαρκή ακοή για να

αντισταθμιστεί η έλλειψη όρασης » (Mclnnes and Treffry, 1982). Αυτή η άποψη

αναγνωρίζει ως μοναδικό κοινό χαρακτηριστικό των τυφλοκωφών ανθρώπων την

απώλεια στις δύο αισθήσεις και δεν δίνει σημασία σε άλλους παράγοντες (Aίtken,

2(00).

Τέλος, η τρίτη θέση διαφοροποιείται αρκετά από τις δύο προηγούμενες και

παρουσιάζειτην τυφλοκώφωσηως μία αναπηρία που εσωκλείει αρκετά ετερόκλητες

ομάδες ανθρώπων. Πιο αναλυτικά, τυφλοκωφοί θεωρούνται οι άνθρωποι που έχουν

απώλεια μίας μόνο από τις δύο αισθήσεις τους (όραση ή ακοή) και έχουν και άλλες

επιπρόσθετες αναπηρίες. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της άποψης, ο

συγκεκριμένος ορισμός μας βοηθά πολύ σε πρακτικό επίπεδο. Παρουσιάζονται

κάποια επιχειρήματα όπως το γεγονός ότι για έναν τυφλοκωφό άνθρωπο με

συνοδευτικές αναπηρίες που θα έχει επικοινωνιακές, κοινωνικές, μαθησιακές

δυσκολίες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποια αναπηρία και σε τι ποσοστά

οφείλεται η κάθε δυσκολία. Επιπλέον, συγκεκριμένες πρακτικές διδασκαλίας

μπορούν να φανούν χρήσιμες σε πολλές από τις ομάδες που εντάσσονται στην

αναπηρίατης τυφλοκώφωσηςσύμφωνα με την τρίτη άποψη (Aίtken, 2000).

Μέσω αυτής της μικρής ανάλυσης στην εξέλιξη των ορισμών γίνεται εύκολα

αντιληπτό το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε μία αρκετά ιδιαίτερη, πολύπλοκη,

πολυδιάστατη και ενδιαφέρουσα αναπηρία η οποία λόγω του μικρού πληθυσμού της

και της μεγάλης ποικιλομορφίας της, καθιστά αρκετά δύσκολο την πραγματοποίηση

πολλών ερευνών (Moller and Danemark, 2007).

Αξίζει να σημειωθεί πως στην προκειμένη περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να

υιοθετήσουμε και να υποστηρίξουμε μόνο έναν ορισμό για τη συγκεκριμένη

μαθήτρια, εξαιτίας των ελλειπόντων στοιχείων που είχαμε για αυτήν. Ωστόσο όπως

προαναφέρθηκε η Μαρία είχε και κάποια κινητικά προβλήματα οπότε το
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πλαίσιο/ορισμός που θα ταίριαζε στη δική της περίπτωση θα ήταν μάλλον η τρίτη

άποψη για την τυφλοκώφωση, διότι συνάδει με την πολλαπλότητα των αναπηριών

της. Είναι εξαιρετικά σημαντικό από τη στιγμή που ασχολούμαστε με έναν άνθρωπο

να μην δίνουμε μεγάλη βάση στα ποσοστά αναπηρίας που μπορεί να έχει, αΟΟ στις

εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές του ανάγκες.

2.3 Αίτια τυφλοκώφωσιις

Η αναπηρία της ΤUφλoKώφωσης αποτελεί μία ξεχωριστή αναπηρία, η οποία

έγινε ευρέως γνωστή στα μέσα του 19
0υ

αιώνα με το παράδειγμα της Helen Keller. Η

συγκεκριμένη αναπηρία απασχόλησε πολλές φορές αρκετούς επιστημονικούς

κλάδους. Πέρα από τον κλάδο της παιδαγωγικής, απασχόλησε και τον κλάδο της

ιατρικής, ως προς τα αίτια που προκαλούν την ΤUφλoKώφωση. Η πολυδιάστατη φύση

της αναπηρίας - μερική ή ολική απώλεια της ακοής και της όρασης, εκ γενετής ή

επίκτητη- οδήγησε τις έρευνες των ειδικών προς πολλές κατευθύνσεις και προς την

ανεύρεση πολλών αιτιών.

Υπάρχουν διάφορα σύνδρομα, βακτήρια, και γενικότερα κάποιες γενετικές

μεταλλάξεις στις οποίες μπορεί να οφείλεται η αναπηρία της ΤUφλOKώφωσης.

Παρακάτω θα αναλυθούν οι σημαντικότεροι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν

σε αυτήν την αναπηρία.

ι-ι πιο συνηθισμένη αιτία της ΤUφλOKώφωσης είναι το σύνδρομο Usher.

Πρόκειται για μία γενετική ανωμαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από μερική ή ολική

απώλεια ακοής εκ γενετής και μια σταδιακή απώλεια όρασης που προκαλείται από

την Retinitis Pigmentosa / Μελαγχρωστική Αμφιβληστροπάθεια (είναι μία πάθηση

στην όραση και αφορά τον αμφιβληστροειδή χιτώνα) (National lηstίtute οη Deafness

and Other Communication Disorders, 2008) . Το συγκεκριμένο σύνδρομο έχει τρεις

τύπους:

Ι) Τα άτομα είναι εκ γενετής κωφά ή με μεγάλο βαθμό ακουστικής απώλειας με

αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να μην μπορούν να βοηθηθούν από τα

ακουστικά τους υπολείμματα, στο ελάχιστο. Ταυτόχρονα έχουν από μικρή

ηλικία νυχτερινή τύφλωση και προβλήματα ισορροπίας.

2) Τα άτομα δεν έχουν ολική κώφωση με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να

επωφελούνται από τα ακουστικά τους υπολείμματα και να μπορούν να
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επικοινωνούν με προφορικό τρόπο. Τα πρώτα δείγματα μειωμένης νυχτερινής

όρασης παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της εφηβείας.

3) Αρχικά τα άτομα δεν έχουν κάποιο σοβαρό δείγμα είτε ακουστικήςαπώλειας

είτε οπτικής απώλειας. Ωστόσο στην αρχή της εφηβείας παρατηρούνται τα

πρώτα συμπτώματα κώφωσης και μελαγχΡωστικής αμφιβληστροπάθειας.

Πρόκειταιγια έναν εξαιρετικά σπάνιο τύπο αφού καλύπτει το 1-5% όλου του

πληθυσμού με σύνδρομο Usher.

Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας του συνδρόμου Usher

σύμφωνα με Nationallnstiιute οη Deafness and Other Communication Disorders:

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3

Μεγάλη ακουστική Φυσιολογική ακοή αρχικά

απώλεια και στα Μέτρια ακουστική και προοδευτική απώλεια
Ακοή

δύο αφτιά εκ απώλεια εκ γενετής ακοής στη παιδική ηλικία

γενετής ή στην εφηβεία

Μειωμένη Μειωμένη νυχτερινή Ποικιλία στο βαθμό

νυχτερινή όραση όραση που ξεκινάει απώλ~ας,πρoβλήματα
Οραση

πριν την ηλικία των περίπου στην νυχτερινής όρασης που

10 ετών εφηβεία ξεκινούν στην εφηβεία

Προβλήματα Φυσιολσγική ή κοντά στη

lαoρρoπlα ισορροπίας εκ Φυσιολσγική φυσιολογική, πιθανότητα

γενετής για μετέπειτα προβλήματα

(Πηγή: National lηstίιute οη Deafness and Other Communication Disorders,

2008)

Ένα δεύτερο αρκετά συνηθισμένο σύνδρομο είναι το Rubella syndrome.

Προκαλείται από τον ιό «togovirUS)) του γένους Rubiνirus. Διαδίδεται μέσω των

σταγονιδίων του αέρα. Συνήθως το συγκεκριμένο σύνδρομο προκαλεί πολλά

συμπτώματα όπως: καταρράκτη, εκ γενετής γλαύκωμα, απώλεια ακοής,

μηνιγγοεγεφαλίτιδα, μικροκεφαλία, νοητική καθυστέρηση. Προσβάλλει την καρδιά,
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το νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο κάποιες φορές, με μικρότερες ή μεγαλύτερες

συνέπειες σε κάθε περίπτωση (Reef & Redd, 2(08).

Ένας ακόμη ιός που προκαλεί τυφλοκώφωση είναι ο κυτταρομεγαλοϊός

(cyιonlegalovirus, CMV). Ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταφέρεται από τα ζώα ή από

την τροφή, αλλά από τον άνθρωπο. Τα ποσοστά ανθρώπων που μπορεί να

προσβληθούν από αυτόν τον ιό δεν είναι μηδαμινά. Σύμφωνα με μετρήσεις, στις

Η.Π.Α δέκα στα εκατό (101100) μωρά προσβάλ/ονται από τον κυτταρομεγαλο'ίό,

ωστόσο τα εwιά στα δέκα (9/10) δεν έχουν κανένα σύμπτωμα και καμία συνέπεια

προκαλούμενηαπό αυτόν τον ιό. Και μόλις ένα στα είκοσι 1120 μωρά που έχουν τον

ιό πάσχουν από κάτι σοβαρό. Όποιος άνθρωπος προσβληθεί από αυτόν τον ιό είναι

φορέας σε όλη του τη ζωή. Ο κυτταρομεγαλοϊός εμπεριέχεται σε μικρότερο βαθμό ή

σε μεγαλύτερο βαθμό σε όλα τα σωματικά υγρά. Άλλες σοβαρές συνέπειες που

μπορεί να προκληθούν είναι ο ίκτερος ή η σπαστικότητα (Cytomegalovirus (CMV),

2004· Conditions and syndromes that can result ιπ deatbJίndness,

CYTOMEGALOVrn.US, 2002).

Μία επιπλέον αιτία που μπορεί να οδηγήσει στην τυφλοκώφωση είναι η

τοξοπλάσμωση. Πρόκειται για ένα παράσιτο το τοξόπλασμα gondii. Το συγκεκριμένο

παράσιτο μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο και κυρίως από τις γάτες. Επίσης το

μη καλά ψημένο κρέας, ή το μη παστεριωμένο γάλα μπορεί να περιέχει το

συγκεκριμένο παράσιτο. Ακόμη, μπορεί να περάσει από τη μητέρα στο έμβρυο.

Σημαντικές συνέπειες αυτού του παράσιτου είναι η κώφωση, η επιληψία και ο

υδροκεφαλισμός. Επίσης κάποιες φορές στην αρχή της εφηβείας ξεκινάει και η

οπτική απώλεια (Conditions and syndromes that can result ίπ deafblindness,

Toxoplasmosis, 2(02).

Ένα εmπρόσθετο σύνδρομο που δεν προκαλεί τυφλοκώφωση αλλά σχετίζεται

κάποιες φορές είναι το σύνδρομο Down. Περίπου το 60-80% των ατόμων με

σύνδρομο Down, έχουν προβλήματα ακοής σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό

οφείλεται στα μικρά κανάλια αυτιών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σύνδρομο.

Ταυτόχρονα κάΠΟΙες φορές τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν και προβλήματα

όρασης όπως εκ γενετής καταρράκτης, στραβισμός και άλλα προβλήματα. Υπάρχει

λοιπόν ένα μικρό ποσοστό ατόμων με σύνδρομο Down που έχουν και τυφλοκώφωση

(Moss, 2002).
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Εmπλέον ένα σύνδρομο που μπορεί να οδηγήσει σε τυφλοκώφωση είναι, το

CHARGE. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύνδρομο του οποίου τα αρχικά γράμματα

είναι τα αρχικά όλων των συμπτωμάτων του (Brown, 1996). Πιο συγκεκριμένα:

C = Coloboma, κολόβωμα στον αμφιβληστροειδή ή στο οπτικό νεύρο μπορεί να

προκαλέσει προβλήματα όρασης.

Η =heart defects, καρδιακές ανωμαλίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν κολπικές,

κοιλιακές και διαφραγματικές ανωμαλίες.

Α =atresia of the choanae, ελλιπής σύνδεση στόματος και μύτης.

R = retardation of growth and dcvelopment, συνήθως υπάρχει καθυστέρηση στη

σωματική ανάπτυξη του παιδιού.

G =genitalia anomalies, ανωμαλίες στα γΕWΗΤΙKά όργανα (συνήθως στους άντρες,

εξαιρετικά σπάνια στις γυναίκες).

Ε =ear anomalies, ανωμαλίες στο εξωτερικό και εσωτερικό μέρος του αφτιού οι

οποίες προκαλούν μικτή απώλεια ακοής.

Η διάγνωση του συγκεκριμένου συνδρόμου γίνεται στην περίπτωση που το

άτομο συγκεντρώνει τουλάχιστον τέσσερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Φυσικά, υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να

αποτελούν ενδείξεις του συγκεκριμένου συνδρόμου, όπως μη φυσιολογικό μέγεθος

γλώσσας, νευρικές ανωμαλίες (Brown, 1996 . Charge Association/Charge Syndrome,

2008).

Κάποια εmπλέον σύνδρομα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν την

τυφλοκώφωση είναι και τα παρακάτω: Alport Syndromc, Marshall Syndrome,

Stickler Syndrome, Goldenhar Syndrome, Νοπίe Syndrome (Moss, 2002).
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2.4 Επιπτώσεις της τυφλοκώφωσης

Οι επιπτώσεις που έχει η τυφλοκώφωση στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου

είναι πολλές. Το γεγονός ότι ένα τυφλοκωφό πωδί αδυνατεί να αντιδράσει κω να

αλληλεπιδράσει με τα πολλά ερεθίσματα που παρέχουν η ακοή και η όραση.

αναπόφευκτα του περιορίζουν πολλές από τις συνθήκες μάθησης. Οι συνέπειες

λοιπόν, εκτείνοντω στον τομέα τ/ς αντίληψης, της επικοινωνίας. στον κοινωνικο

συναισθηματικό, στο γνωστικό και στον κινητικό τομέα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να τονίσουμε ότι η αναπηρία τ/ς τυφλοκώφωσης

περιορίζει τρεις βασικές λειτουργίες ενός ατόμου. οι οποίες δημιουργούν βαρύτατες

συνέπειες στους προαναφερθέντες τομείς. Πιο aυyKεKριμένα ένα τυφλοκωφό άτομο

έχει περιορισμένη αλληλεπίδραση. περιορισμένη πληροφόρηση και περιορισμένη

προσοχή (Pease, 2000) Αυτοί οι βασικοί περιορισμοί. (ανα)-παράγουν όλες τις

δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ένα τυφλοκωφό άτομο καθ' όλη τη διάρκεια τ/ς

ζωής του.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πέρα από τις όποιες επιπτώσεις προκαλούνται από

τη συγκεκριμένη αναπηρία λόγω τ/ς οπτικής και ακουστικής απώλειας, υπάρχουν και

εκείνες οι επιπτώσεις που προκαλούνται από το μη σωστό χειρισμό καταστάσεων και

συναισθημάτων από το περιβάλλον. Άλλωστε σε κάθε περίπτωση, η αδιαφορία ή και

η υπερπροστασία που μπορεί να εκπορεύονται από το άμεσο ή έμμεσο περιβάλλον

δημιουργούν πολλές φορές σημαντικά προβλήματα (Cole & Cole, 2002). Επομένως

όλες οι επιπτώσεις που θα αναλυθούν παρακάτω. τροφοδοτούνται από τ/ μη

δυνατότητα πρόσβασης σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα και όχι από κάποια

νοητική. ψυχολογική ανεπάρκεια.

Αντίληψη:

Η αντίληψη και ειδικότερα η αυτοαντίληψη είναι δύο δύσκολες κατακτήσεις

για το τυφλοκωφό παιδί. Τη στιγμή που του λείπουν μερικώς ή ολικώς οι δύο βασικές

αντιληπτικές αισθήσεις (ακοή και όραση). είναι αρκετά δύσκολο να μπορεί να

συλλάβει όλα τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του μέσω των υπολειπόμενων

αισθήσεων.

Σύμφωνα με τους McInnes and Treffry (1982). η αντιληπτική ικανότ/τα των

τυφλοκωφών ατόμων θα πρέπει να αξιολογείται σε τρία επίπεδα. Στο επίπεδο τ/ς
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απτικής αντίληψης, της εναπομείνασας όρασης και της εναπομείνασας ακοής. Οι

αισθήσεις της γεύσης και της όσφρησης παίζουν έναν δευτερεύοντα ρόλο αλλά

αρκετά σημαντικό.

Πέραν όμως της αντίληψης υπάρχει και η αυτοαντίληψη η οποία είναι μία πιο

ευαίσθητη και δύσκολη έwοια. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τέσσερις τομείς

αυτoαντiληψης: ο σωματικός, ο κοινωνικός, ο ψυχολογικός και ο βασιζόμενος στις

δραστηριότητες (Dan10n & Hart, στο Eysenck, 2004). Επομένως, ο σωματικός τύπος

που αφορά την οριοθέτηση του ίδιου του παιδιού ως προς τα εξωτερικά του

χαρακτηριστικά, με βάση τα ά'λ/.α παιδιά, είναι πολύ θολός και κουραστικός για τα

τυφλοκωφά παιδιά που αδυνατούν πολλές φορές να τον κατακτήσουν.

Μία πολύ σημαντική παράμετρος της αυτoαντiληψης είναι και η αυτό

εκτίμηση η οποία συνδέεται πλήρως με την ψυχική ισορροπία και τα συναισθήματα

ευτυχίας που μπορεί να αισθάνεται ένα άτομο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Οι

Harter και Pike (1984) έκαναν κάποιες έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα και κατέληξαν

ότι η αυτό-εκτίμηση εξαρτάται από την αυτό-εικόνα που έχουν τα παιδιά ως προς τη

γνωστική τους επάρκεια, τη σωματική ικανότητα, την αποδοχή από τους

συνομηλίκους και την αποδοχή από τη μητέρα. Αν σε κάποιον από αυτούς τους

τομείς ένα παιδί έχει πρόβλημα, τότε αυτομάτως κλονίζεται και η αυτό-εκτίμηση του.

Εύκολα λοιπόν συμπεραίνουμε, ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι παραπάνω

ευερέθιστος στα τυφλοκωφά παιδιά από ότι στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Ο τομέας της αντίληψης ίσως είναι ο πιο σημαντικός τομέας στην ανάπτυξη

ενός τυφλοκωφού παιδιού, αφού οι συνέπειες και τα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα

τροφοδοτούν, ενδυναμώνουν και εγκαθιδρύουν δυσκολίες στους υπόλοιπους τομείς.

Επικοινωνία:

Ο τομέας της επικοινωνία είναι αυτός ο οποίος βάλλεται ίσως περισσότερο.

Διότι δεν αρκεί το τυφλοκωφό παιδί να μάθει να επικοινωνεί με τους γύρω του, ciλ/.ά

απαιτείται να ξέρει και ο κοινωνικός περίγυρος του να επικοινωνεί με αυτό. Είναι

αρκετά καταπιεστικό το να μην μπορεί να επικοινωνήσει ένα τυφλοκωφό άτομο με

όποιον θέλει, επειδή «απλά» δεν υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας. Αυτή η

κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα το τυφλοκωφό άτομο να πρέπει να παραμείνει σε ένα

πολύ κλειστό κοινωνικό περιβάλλον που σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις

περιλαμβάνει μόνο την οικογένεια του. Ως επακόλουθο, έρχεται η έλλειψη
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σημαντικών για την ανάπτυξη του παιδιού, κοινωνικών σχέσεων και κατ' επέκταση η

έλλειψη αλληλοϋποστήριξης, συμβούλευσης Κ.α. (MoJler and Danemark, 2007).

Το αρκετά παράδοξο σε αυτόν τον τομέα είναι ότι ακόμη και τα τυφλοκωφά

άτομα δεν μπορούν πολλές φορές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Διότι όπως

προαναφέρθηκε, πρόκειται για μία ομάδα ανθρώπων αρκετά ετερογενή και

πολυδιάστατη, με αποτέλεσμα το κάθε τυφλοκωφό παιδί ή αργότερα ενήλικας να

υιοθετεί τον δικό του τρόπο επικοινωνίας. Για παράδειγμα, το τυφλοκωφό παιδί που

θα μεγαλώσει στην κοινότητα κωφών θα χρησιμοποιεί τη νοηματική γλώσσα ως

κώδικα εmκοινωνίας. Ταυτόχρονα, το παιδί που θα γαλουχηθεί στην κοινότητα

τυφλών θα χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο ως μέσο επικοινωνίας. Επομένως,

συμπεραίνουμε αρκετά εύκολα το ότι η ιδιαιτερότητα, η ιδιομορφία και η

πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης αναπηρίας, δυσχεραίνει σε έντονο βαθμό τον

τομέα της επικοινωνίας.

Κατά συνέπεια ένας παράγοντας που μπορεί να δυσκολέψει την επικοινωνία,

είναι ότι ο κώδικας επικοινωνίας που θα προταθεί στο παιδί, μπορεί να μην είναι ο

κατάλληλος γι' αυτό. Πιο συγκεκριμένα, σε άλ/ιJ. τυφλοκωφά άτομα πρέπει να

χρησιμοποιηθούν τα ακουστικά τους υπολείμματα, σε άλλα τα οπτικά, σε άλλα και τα

δύο και γενικότερα στο κάθε άτομο πρέπει να προταθεί με μεγάλη προσοχή ένας

πλήρως λειτουργικός τρόπος εmκοινωνίας ο οποίος θα το καλύπτει εξολοκλήρου

(Aitken, 2(00).

Ακόμη, για να επικοινωνήσει οποιοσδήποτε άνθρωπος, το βασικότερο που

χρειάζεται είναι κάποιο κίνητρο. Επομένως όταν ένα τυφλοκωφό παιδί αποφεύγει τη

γενικότερη επικοινωνία μπορεί να το κάνει επειδή δεν έχει κάποιο σημαντικό λόγο

για να το προσπαθήσει (Aitken, 2000). Χρειάζεται να δώσουμε πο"JJ..iJ. κίνητρα για

επικοινωνία ενώ παράλληλα, θα πρέπει να ανατροφοδοτούμε το παιδί κάθε φορά που

επιτυγχάνει κάτι ώστε να αποκτήσει τη δέουσα αυτοπεποίθηση σε αυτόν τον τομέα.

Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη:

Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη ενός τυmκά αναπrυσσόμενoυ

παιδιού αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες κατακτήσεις του. Όταν πρόκειται

επομένως για ένα τυφλοκωφό παιδί, οι συνθήκες δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο

και τα χρονικά όρια γίνονται mo «ρευστά». Ο τρόπος προσέγγισηςενός τυφλοκωφού

ανθρώπου και ο τρόπος ανατροφής του, καθορίζουν και την εξέλιξη του.
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Η ακουστική και οπτική απώλεια που συνεπάγεται η συγκεκριμένη αναπηρία

στο άτομο, του στερεί ένα τεράστιο ποσοστό ερεθισμάτων του περιβάλλοντος και

μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές το παιδί σε αγχώδεις διαταραχές. Πιο

συγκεκριμένα το τυφλοκωφό άτομο παρουσιάζει ψυχαναγκαστικές, και

καταναγκαστικές συμπεριφορές λόγω αυτής της έντονης έλλειψης αυτοδυναμίας.

Επιπλέον, mθανότατα αναπτύσσει και διάφορες φοβίες καθώς και νευρωτισμούς.

Κάποιες φορές οι αντιδράσεις του είναι υστερικές (Mc[nnes and Τreffry, 1982).

Μερικές από τις παραπάνω διαταραχές έχουν ως ενδεχόμενο αποτέλεσμα κάποια

ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως εμετός, πονόκοιλοι, κεφαλόπονοι Κ.α. (Μάνος,

1997). Τέλος η έλλειψη αυτοπεποίθησης αποτελεί κύριο γνώρισμα των τυφλοκωφών

ανθρώπων.

Η κοινωνική ανάπτυξη ενός ατόμου ορίζεται σε τρία επίπεδα: το πρώτο

επίπεδο αφορά τη σχέση του ατόμου με την καριέρα του, το σύντροφο του και την

οικογένεια του. Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει τη σχέση του ατόμου με την

κοινωνία (τα δικαιώματα του, την πολιτική) και το τελευταίο τη σχέση του με την

προσωπικότητα του, τις ικανότητες του και τις δυνατότητες του. Αποδεικνύεται

λοιπόν ότι προκειμένου να υπάρξει μία υγιής ισορροπημένη κοινωνική ανάπτυξη δεν

αρκεί μόνο η αλληλεπίδραση του παιδιού με το άμεσο περιβάλλον του, ci).J..iJ.

χρειάζεται μία ουσιαστικότερη, ευρύτερη και πολύπλευρη αλληλεπίδραση σε όλα τα

κοινωνικά επίπεδα. Κάτι που δεν συμβαίνει πάντα στο μέγιστο δυνατό βαθμό στους

τυφλοκωφούς ανθρώπους.

Επακόλουθο όλης αυτής της συναισθηματικής πίεσης είναι και οι δυσκολίες

που αντιμετωπίζει το τυφλοκωφό παιδί με την κοινωνικοποίηση του. Πιο

συγκεκριμένα πολλές φορές αδυνατεί να «παίξει» σωστά όλους τους κοινωνικούς

ρόλους ή αργεί να υιοθετήσει και να αναπτύξει κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, με

αποτέλεσμα η κοινωνικοποίηση του να καθυστερεί σημαντικά. Όλη αυτή η πιεστική

πολλές φορές κατάσταση μπορεί να επιφέρει άγχος, προσωπική δυσαρέσκεια του

παιδιού και γενικότερα αρνητικά συναισθήματα (Mc[nnes and Τreffry, 1982). Φυσικά

η διαφοροποιημένη κοινωνικοποίηση του τυφλοκωφού παιδιού οφείλεται και σε

μεγάλο βαθμό στην ρατσιστική, πολλές φορές, κοινωνία που δεν αποδέχεται τη

διαφορετικότητα πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται στο παιδί άγχος και

ανασφάλεια (Aitken, Ι 997).

Επιπλέον, ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο βοηθάει στην κοινωνική ανάπτυξη

ενός παιδιού και το οποίο στερούνται πολλές φορές τα τυφλοκωφά παιδιά, είναι το
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παιχνίδι και κυρίως με τους συνομηλίκους τους. Το τυφλοκωφό παιδί, δυστυχώς

περιθωριοποιείται πάρα πολύ crQχYh, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσει αβίαστα και

ευχάριστα τις κοινωνικές του δεξιότητες (Rowland and Schweigerι, 2001). Γι' αυτό

το λόγο οι πιθανές δυσκολίες του παιδιού στο παιχνίδι -είτε ατομικό, είτε ομαδικό

έχουν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της κοινωνικοποίησης του και την

ενδυνάμωση της εσωστρέφειας του (Mclnnes and Tre'ffry, 1982). Είναι πολύ

σημαντικό να αλληλεπιδρά με ουσιαστικό τρόπο ένα παιδί με παρέες συνομήλικων οι

οποίες θα του διδάξουν δεξιότητες, ικανότητες, ρόλους και κανόνες που κανένα άλλο

κοινωνικό σύνολο δεν μπορεί να του προσφέρει (Pίaget, 1932/1965, στο Cole &

Cole, 2002).

Προκειμένου να υπάρξει κοινωνική ένταξη του παιδιού, δεν χρειάζεται μόνο η

προσεγμένη και ομαλή μετάβαση του παιδιού στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον,

αλλά και η σωστή χωροταξική διαρρύθμιση. Πιο συγκεκριμένα, χώροι κατάλληλοι

για ένα άτομο με προβλήματα όρασης και ακοής θα επιτρέψουν στο άτομο να νιώσει

άνετα και να μπορεί να απαντήσει πιο άμεσα και αβίαστα στα ερεθίσματα του

περιβάλλοντος (Moller and Danemark, 2007).

Γνωστική Ανάπτυξη:

Ένας επιπλέον τομέας στον οποίο συναντάμε επιπτώσεις της τυφλοκώφωσης

είναι και ο γνωστικός. Όπως έχει προαναφερθεί αρκετές φορές, η έλλειψη

ερεθισμάτων περιορίζει κατά πολύ τις ευκαιρίες μάθησης. Επομένως είναι η απόλυτα

λογική η πιθανή βραδύτητα του παιδιού στον γνωστικό τομέα.

Υπάρχουν πολλά επιμέρους στοιχεία τα οποία μπορεί να επηρεαστούν από

την συγκεκριμένη αναπηρία. Η τυφλοκώφωση μπορεί να ωθήσει το παιδί στην

απομόνωση, με αποτέλεσμα κάποιες από τις γνωστικές του λειτουργίες να μην

εξελιχθούν με τον πιο γρήγορο ρυθμό ή να μην αναπτυχθούν στο μΈΥιστο βαθμό.

Για παράδειγμα, η έλλειψη των ερεθισμάτων μπορεί να αποδυναμώσει

εντελώς την έμφυτη περιέργεια που έχει το κάθε παιδί, θέλοντας να ανακαλύψει το

περιβάλλον του. Επιπλέον τις περισσότερες φορές το παιδί προκειμένου να

εξερευνήσει τα πράγματα γύρω του δημιουργεί διάφορες τεχνικές και στρατηγικές,

τις οποίες το τυφλοκωφό άτομο μπορεί να μην έχει αναπτύξει (McInnes and Tre'ffry,

1982).

Επιπρόσθετα είναι πολύ σημαντικό, το τυφλοκωφό παιδί να έχει κατανοήσει

πλήρως κάποιες σχέσεις όπως είναι αυτές του αιτίου και του αποτελέσματος, κάποιες
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,

δεξιότητες όπως είναι η λύση προβλημάτων ή η μίμηση. Η βραχύχρονη και η

μακρόχρονη μνήμη επίσης, μπορεί να επηρεαστούν λόγω της πιθανής έλλειψης της

άσκησης ΤΟ1)ς (Mc!nnes and Treffry, 1982).

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα αναγκαίο το τυφλοκωφό παιδί να κατανοήσει δύο

βασικές ΈWOιες: τη μονιμότητα των αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και

την αναγνώριση της λειτουργικότητας του κάθε ανΤΙΚΕιμένου. Λόγω αυτής της

αισθητηριακής έλλειψης τα τυφλοκωφά άτομα κατανοούν πολύ δύσκολα και με

μεγαλύτερο κόπο τις προαναφερθείσες έwοιες (McInnes and Treffry, Ι 982). Σε

περίπτωση λοιπόν, που κάποιος θέλει να εξετάσει τη γνωστική ανάπτυξη ενός

τυφλοκωφού παιδιού, θα πρέπει να εξετάσει όλες τις παραπάνω παραμέτρους, με

προσοχή (Mc!nnes and Treffry, 1982).

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που μπορεί να εμποδίζει την μέγιστη

γνωστική ανάπroξη του παιδιού, πέρα από τις αντικειμενικές προαναφερθείσες

δυσκολίες είναι και η έλλειψη αυτοπεποίθησης που το ίδιο μπορεί να νιώθει. Για

παράδειγμα τα μεΥάλα κενά που υπάρχουν στα αναλυτικά προγράμματα των παιδιών,

έχουν ως αποτέλεσμα μια διδασκαλία χωρίς απαιτήσεις και χωρίς ανάπτυξη

δεξιοτήτων στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το παιδί με αυτές τις συνθήκες λαμβάνει το

μήνυμα ότι οι δυνατότητες του είναι αρκετά περιορισμένες και οδηγείται στην

αποφυγή προσπαθειών για το οτιδήποτε (MoIler and DaneInark. 2007). Ταυτόχρονα

είναι αρκετά εντυπωσιακό το ότι σύμφωνα με τους Eriksson and Granlund (στο

MoIIer and Danemark, 2007) τα τυφλοκωφά άτομα αποτελούν την ομάδα που πληρεί

σε μεΥαλύτερο βαθμό όλες τις προϋποθέσειςγια υψηλότερου επιπέδου σπουδές από

άλλες ομάδες αναπήρωνανθρώπων.

Κινητική ανάπτυCη:

Η πολυδιάστατηαναπηρία της τυφλοκώφωσηςπου εμπεριέχεικαι τη μερική ή

ολική απώλεια όρασης δημιουργεί πολλές δυσκολίες στην γενικότερη ανάπτυξη των

παιδιών. Η δυνατότητα αυτόνομης κίνησης είναι πολύ σημαντική στον άνθρωπο

αφού «... η με σκοπό κίνηση είναι επικοινωνίαμε το περιβάλλον και η ανάπτυξη της

κίνησης είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με τις επικοινωνιακέςικανότητες» (LangIey

&Thomas στο Huebner & PrickeIl & Welch & Joffe, 1995).

Όπως αναφέρθηκε και στο σύνδρομο Usher τα τυφλοκωφά άτομα έχουν

σημαντικά προβλήματα με την ισορροπία τους. Γεγονός που παρεμποδίσεισε έντονο
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•

βαθμό την κινητικότητα τους. Επιπλέον υπάρχουν συνέπειες και στη στάση του

σώματος τους. στον συντονισμό των μελών τους και τέλος στο τέντωμα των μυών

του λαιμού και του ώμου τους.

Το άτομο που μπορεί να κινηθεί άνετα και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες έχει τη

δυνατότητα της άμεσης εξερεύνησης του περιβάλλοντος, διευκολύνεται η

επικοινωνία του και φυσικά αναπτύσσεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αλληλεπίδραση

με τον περιβάλλοντα χώρο του. Το τυφλοκωφό παιδί λοιπόν, δεν μπορεί εύκολα να

εξερευνήσει, να παρατηρήσει και να μάθει αβίαστα και αυθόρμητα. Θα πρέπει πρώτα

από όλα να προσπαθήσει προκειμένου να αποκτήσει αυτοδύναμη και άνετη κίνηση

και στη συνέχεια να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όλα τα ερεθίσματα και όλες τις

πληροφορίες που του παρέχει αυτή. Επιπλέον η έλλειψη κίνησης αφαιρεί πολλές

φορές τη δυνατότητα επιλογής. Το άτομο πολλές φορές αναγκάζεται να περιορίζεται

χωρικά, με άμεση συνέπεια τον ευρύτερο περιορισμό (Aitken, 2(00).

Η κίνηση του κάθε ανθρώπου μπορεί να αναπτυχθείεφόσον το άτομο νιώθει

την ασφάλεια και την αυτοπεποίθησηότι μπορεί να κινηθεί. Στην περίπτωση λοιπόν

που το άτομο δεν μπορεί να βασιστεί σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα η κίνηση

του μένει σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν εξελίσσεται, με αποτέλεσμα να στερείται

και άλλων ερεθισμάτων(Mclnnes and Trcffry, 1982).

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος με τυφλοκώφωση να αναπτύξει σε

επαρκή βαθμό την κίνηση του, προκειμένου ο ίδιος «...να έχει τη δυνατότητα της

συναίσθησης του εαυτού του και του περιβάλλοντος του» (McInnes and Treffry,

1982).

Ανακεφαλαιωτικά, θα μπορούσαμε να παραθέσουμε μία λίστα με όλες τις

δεξιότητες και γνώσεις που θα πρέπει να έχει το κάθε τυφλοκωφό άτομο κατά τη

ανάπτυξη του (Nesbin and Howard στο Mclnncs and Treffry, 1982):

Ο·121ρονών

Ι. ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, σωματική εκπαίδευση

2. ανάπτυξη της εξοικείωσης του με τη φυσιολογία του σώματος

3. ανάπτυξη της αποδοχής του και των συναισθημάτων εmτυχίας

4. ανάπτυξη των σωματικών δυνατοτήτωνγια προγράμματα

5. ανάπτυξη των υπαρχόντων αισθήσεων

6. κοινωνική αλληλεπίδραση και ενσωμάτωση

7. διάγνωση, προγραμματισμός και ανάπτυξη
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8. κατανόηση και γνωριμία του περιβάλλοντος

9. ανάπτυξη κινητικής συναίσθησης και γνωριμίας με τα αντικείμενα

12-15 χρονών

10. κοινωνική συναίσθηση, αλληλεπίδραση και διαπροσωπικές σχέσεις

Ι 1. ενσωμάτωση σε κοινωνικές ομάδες

12. σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

13. δραστηριότητες στον προσωπικό, ελεύθερο χρόνο (χόμπι)

14. επίγνωση των πολιτιστικών και κοινωνικών δυνατοτήτων

15.ένα ασφαλές περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου μπορείς να βιώσεις

συναισθήματα

16. μία ανεπτυγμένη αίσθηση ανεξαρτησίας

25-50 χρονών

17. αυτοπεποίθηση και αίσθηση της προσωπικής αξίας

18. δυνατότητα δραστηριοτήτων ως συμμετέχοντες και ενημερωμένοι θεατές

Άνω των 50 χρονών

19. δυνατότητα να συμμετέχουν με άλλους σε δραστηριότητες αξιοποίησης του

ελεύθερου χρόνου

20. τέχνες. κατασκευές και άλλες προσωπικές δραστηριότητες

21. επισκέψεις κατ' οίκον με σκοπό την αναψυχή των ατόμων που είναι

περιορισμένοι στο σπίτι τους λόγω αναπηρίας.

(Πηγή: Mclnnes and Treffry, 1982)

2.5 Μαθησιακό ΠεριΒάλλον

Προκειμένου να υπάρξει η μέ'Υιστη δυνατή και ικανοποιητική εκπαίδευση και

απόδοση ενός οποιουδήποτε μαθητή, είναι απαραίτητη η σωστή και προσεγμένη

οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, -χωροταξικά και εmκοινωνιακά. Κατά

συνέπεια είναι αναγκαίο να ισχύσει κάτι τέτοιο και στην περίπτωση ενός

τυφλοκωφού μαθητή, όπου ήδη οι αντικειμενικές δυσκολίες ως προς τη μάθηση και
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την εκπαίδευση είναι περισσότερες. Το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον δεν αφορά

μόνο την οργάνωση του χώρου, αλλά και το ευρύτερο συναισθηματικό περιβάλλον

του παιδιού. Το ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον περιλαμβάνει και το κοινωνικο

συναισθηματικό αλλά και το φυσικό περιβάλλον της τάξης (HeIp and advice, 2008).

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο μαθησιακό

αποτέλεσμα σε μια εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να αναπτυχθούν σχέσεις

εμmστοσύνης, συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, συμπαράστασης μεταξύ μαθητών και

εκπαιδευτικών (HeIp and advice, 2008) και γενικότερα να έχουν αναπτυχθεί υγιείς

διαπροσωπικές σχέσεις που θα τους βοηθούν σε όλη τη διαδικασία της διδασκαλίας.

Το πρώτο και ίσως σημαντικότερο σημείο που χρειάζεται να προσεχθεί σε ένα

μαθησιακό περιβάλλον που προορίζεται για ένα τυφλοκωφό παιδί, είναι η οργάνωση

ενός πολυαισθητηριακού χώρου, κατάλληλου για ένα άτομο με ταυτόχρονη οπτική

και ακουστική απώλεια. Πιο συγκεκριμένα, ένα σύνηθες πρόβλημα που

αντιμετωπίζουν τα άτομα με τυφλοκώφωση είναι ότι τις περισσότερες φορές, λόγω

της προαναφερθείσας ετερογένειας της αναπηρίας, τοποθετούνται σε μαθησιακά

περιβάλλοντα σχεδιασμένα είτε μόνο για τυφλά άτομα είτε μόνο για κωφά - κάτι που

ισχύει σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι τέτοιου είδους μαθησιακά

περιβάλλοντα δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες των

τυφλοκωφών μαθητών (VervIoed, Van Dijk, Knoors & Van Dijk, 2006) .

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο θα πρέπει να διέπει το μαθησιακό

περιβάλλον είναι η σταθερότητα. Είναι απαραίτητο το παιδί να γνωρίζει ότι ο χώρος

στον οποίο θα εκπαιδεύεται θα έχει αρχικά μία χωροταξική σταθερότητα και

οργάνωση, η οποία θα του επιτρέπει να αναπτύξει με ασφάλεια την κινητικότητα του

και στη συνέχεια να έχει μία συναισθηματική σταθερότητα η οποία θα του επιτρέπει

να νιώσει την απαραίτητη αποδοχή και άνεση προκειμένου η εκπαίδευση του να

αποφέρει τα μέγιστα και θεμιτά αποτελέσματα. Στην έννοια της σταθερότητας

εμπεριέχεται και η έννοια της ασφάλειας, η οποία είναι αναγκαία για έναν μαθητή

προκειμένου να μπορέσει να εμπλακεί ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και

να υποστηριχθεί η γενικότερη ανάπτυξη του (Hodges, 2000).

Σε αυτό το σημείο καλό είναι να αναφέρουμε κάποιες πρακτικές προτάσεις οι

οποίες θα βοηθήσουν στη μέγιστη καταλληλότητα του φυσικού περιβάλλοντος.
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./ Παρέχετε καλό φωτισμό. συμπεριλαμβανομένων τουαλετών και

αποδυτηρίων. Αποφύγετε ξαφνικές αλ/αγές μεταξύ έντονου και αμυδρού

φωτισμού,ή δώστε χρόνο στο παιδί για να προσαρμοστεί.

./ Χρησιμοποιήστεαντιθέσεις(φως και σκοτάδι) και χρώματαγια να ξεχωρίσει

τις διαφορές.για παράδειγμα: πόρτες από τοίχους.

./ Αποφύγετε το έντονο. εκτυφλωτικό φως αντανάκλαση. Χρησιμοποιήστε

κουρτίνεςή στόρια στα παράθυρα. και περισσότερομουντές από ότι φωτεινές

επιφάνειες.

./ Μην μετακινείτεέπιπλα χωρίς να το πείτε στα παιδιά.

./ Αποφύγετε θορύβους του περιβάλ/οντος όσο είναι δυνατό -δυσκολεύονται

πολύ περισσότεροτα παιδιά για να χρησιμοποιήσουντην υπολειπόμενηακοή

τους.

./ Να λαμβάνονταιυπόψη οι μυρωδιέςκαι τα ρεύματααέρα· τα οποία μπορείνα

βοηθήσουντα παιδιά να αναγνωρίζουνμέρη και δραστηριότητες.

./ Το περιβάλλον θα πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να παρέχει ξεκάθαρες

διαδρομέςγια κίνηση.

./ Στους μεγάλους χώρους κάποιος χάνεται εύκολα. Είναι καλύτερο να

διατάξετε με τέτοιον τρόπο τα έπιπλα. έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να

κινούνταιαπό το ένα στέρεο αντικείμενοστο άλ/ο.

./ Τα σημεία αναφοράς είναι σημεία κλειδιά σε μια διαδρομή τα οποία λένεl

δείχνουν στα παιδιά που να πάνε. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά

μέσω της αφής (μία γωνία του τοίχου, ή ένα ρεύμα από μία πόρτα που είναι

συνεχώς ανοιχτή) μέσω της όρασης (μία εικόνα), μέσω της ακοής

(κουδουνάκια που είναι τοποθετημένασε μία πόρτα). ή μέσω της όσφρησης

(το δωμάτιο με το φωτοτυπικό).

./ Τα σημεία αναφοράς πρέπει να είναι ασφαλή (τα σώματα θέρμανσης. για

παράδειγμα, μπορείνα είναι υπερβολικάζεστά για να τα ακουμπήσεικάποιος

άνετα). Πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα με συνέπεια (για παράδειγμα, η

κουζίνανα μυρίζειφαγητό μόνο συγκεκριμένεςώρες).

./ Επιφάνειες που τα παιδιά θα σύρουν το χέρι τους χρειάζονται να έχουν

ελεγχθεί ως προς την ασφάλεια και την άνεση τους.

(Πηγή: HeJp and advice. 2008)
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.11.

2.6 Στ ατ ικέc J-:κπαίδευ C και άθ c

Ο εκπαιδευτικός που καλείται να διδάξει σε τυφλοκωφούς μαθητές θα πρέπει

να μπορεί να χειρίζεται με άνεση και ευελιξία πολλές στρατηγικές διδασκαλίας

προκειμέvοu να διευκολύνει τους μαθητές του στο δυνατό μέγιστο βαθμό.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να διδάξει και κατάλληλες στραππικές μάθησης σι οποίες θα

χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά για να βελτιώσουν τον τρόπο, την ποιότητα και την

ποσότητα των διδασκόμενων πληροφοριών και δεξιοτήτων.

Μία ιδιαίτερα αποτελεσματική στρατηγική που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο

δάσκαλος και στη συνέχεια να υιοθετήσει ο μαθητής, είναι η δημιουργία συνηθειών.

Το να δημιουργούνται σταδιακά καινούριες ρουτίνες, βοηθά τους μαθητές να

νιώσουν μία ασφάλεια και μία σταθερότητα η οποία θα τους διευκολύνει στη

διαδικασία της μάθησης. Άλλωστε: «η ρουτίνα δίνει στα παιδιά πληροφορίες στις

οποίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω των αισθήσεων τους» (Aitken,

BuuItjens, Clark, Eyre & Pease, 2000).

Μία εmπλέον στρατηγική που βοηθά το παιδί να οργανώνει καλύτερα τις

δραστηριότητες του αλλά και να μαθαίνει με πιο ουσιαστικό τρόπο, είναι η <<χρήση))

μικρών βημάτων. Η οποιαδήποτε διδασκόμενη δραστηριό1ητα μπορεί να σχεδιάζεται

με βάση μικρά, σταδιακά βήματα. Το παιδί αφού κατακτήσει επαρκώς το κάθε βήμα,

θα προχωρά στο επόμενο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να του γίνουν κτήμα

περισσότερες πληροφορίες. Συνήθως αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται για

κινητικές και γνωστικές δεξιότητες (Hodges, 2000).

Ακόμη, αρκετά αξιοσημείωτη στρατηγική είναι οι συνεχείς επαναλήψεις που

παγιώνουν γνώσεις και δεξιότητες (Hodges, 20(0). Ο τυφλοκωφός μαθητής αφού

ολοκληρώσει την πραγματοποίηση κάποιας δραστηριότητας ή κάποιας δεξιότητας

επαρκώς, θα πρέπει ανά διαστήματα να τις επαναλαμβάνειπροκειμένου να περάσουν

από τη βραχύχρονηστη μακρόχρονη μνήμη του.

Επιπλέον, θα πρέπει να δίνουμε κάποιες πληροφορίες στο παιδί για την κάθε

άσκηση, δραστηριότητα, διδακτική ενότητα, θέμα, έτσι ώστε ο μαθητής να

καταφέρνει πιο άμεσα να οργανώνει τον τρόπο σκέψης του και να μπορεί να

ακολουθήσειmo αποτελεσματικά τη διαδικασία της διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα,

καλό θα είναι να γνωστοποιεί ο εκπαιδευτικός τη διάρθρωση της κάθε

δραστηριότητας και γενικότερα την όλη διαδικασία. Επιπροσθέτως, ο μαθητής θα
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πρέπει να έχει εξοικειωθεί απτικά - ή με άλλους τρόπους- πλήρως με το εκπαιδευτικό

αντικείμενο το οποίο πρόκειται να διδαχθεί (HeIp and advice, 2008).

Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και αποτελεσματικό, είναι να δίνουμε τον

απαραίτητο χρόνο στα παιδιά για να απαντήσουν να ολοκληρώσουν μία

δραστηριότητα. Με τον όρο απαραίτητο εwοούμε όσο χρόνο χρειάζονται οι μαθητές

για να υλοποιήσουν αυτό που θέλουν (Ορφανός, 2004).

Ως μία εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική θα μπορούσε να θεωρηθεί το

παιχνίδι. Τα τυφλοκωφά παιδιά μπορούν είτε μέσω κάποιου ατομικού παιχνιδιού να

αντλήσουν πληροφορίες τις οποίες με την παρακίνηση του εκπαιδευτικού θα

κατορθώσουν να μετατρέψουν σε γνώσεις είτε μέσω του κοινωνικού παιχνιδιού θα

καταφέρουν να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες πολύ ευκολότερα από ότι με

κάποιον άλλο τρόπο (Ορφανός, 2007).

Τέλος, η σημαντικότερη στρατηγική και πρακτική που μπορεί να υιοθετήσει

ένας εκπαιδευτικός, είναι η ανατροφοδότηση που θα δίνει στο παιδί, κάθε φορά. Το

τυφλοκωφό παιδί λόγω της πολυαισθητηριακής αναπηρίας που έχει, αδυνατεί τις

περισσότερες φορές να καταλάβει την ανατροφοδότηση που μπορεί εμείς να του

δίνουμε μέσω της ομιλίας μας, ή της έκφρασής μας. Γι' αυτόν το λόγο θα πρέπει να

του παρέχουμε συνεχόμενη απτική ανατροφοδότηση η οποία θα του προσφέρει και

την απαραίτητη αυτοπεποίθηση (HeJp and advice, 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΆ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

3.1 Εισαγωγή

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο πραγματεύεται ζητήματα μεθοδολογίας. Πιο

συγκεκριμένα όπως προαναφέρθηκε αφορμή γι αυτήν την εργασία αποτέλεσε η

ύπαρξη μίας τυφλοκωφής μαθήτριας. Προκειμένου να οργανώσουμε ένα

εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάλληλο για τις ανάγκες και τις δυνατότητες της

μαθήτριας, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την μέθοδο της έρευνας δράσης.

Το τρίτο κεφάλαιο ξεκινά με το θεωρητικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης

μεθόδου. Αναλύονται σι σκοποί της έρευνας δράσης καθώς και η σημασία που μπορεί

να έχει η συγκεκριμένη μέθοδος κυρίως στον εκπαιδευτικό κλάδο.

3.2 Θεωρητικόπλαίσιο πις έρευνας δράσης

Η συγκεκριμένη μέθοδος έρευνας αποτελεί καταρχήν μία ποιοτική μέθοδο,

αφού δεν αφορά την ποσοτική «εξέταση)) ενός θέματος, αλλά πραγματοποιείταιμε

σκοπό την επίλυση κάποιου προβλήματος.Πιο συγκεκριμένα,η έρευνα δράση μπορεί

να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο ζήτημα το οποίο χρήζει

επίλυσης. Επομένως αφορά μόνο το/τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτό το ζήτημα.

Τα αποτελέσματατης εκάστοτεέρευναςδράσης δεν μπορούννα αξιοποιηθούνκαι να

χρησιμοποιηθούνσε κάποια άλλη περίπτωση ακόμη και αν υπάρχουν πολλά κοινά

σημεία' αφού κάθε φορά καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων

διαδραματίζειη υποκειμενικότητατων ανθρώπωνπου εμπλέκονται.

Πρόκειται για μία αρκετά ιδιαίτερη μέθοδο, η οποία κατά καιρούς

δημιούργησε διάφορες συζητήσεις. Ο λόγος αυτών των συζητήσεων ήταν το όνομα

της αlJ..ά και η διαφορετική προσέγγιση που ενείχε. Ένας πρώτος και απλός ορισμός

σύμφωνα με τους Cohen & Manion (2000) είναι; <<11 έρευνα δράση είναι παρέμβαση

μικρής κλίμακας στη λειτουργία του πραγματικού κόσμου και μία εξέταση από κοντά

των επιδράσεων αυτής της παρέμβασης».
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Το συγκεκριμένο είδος έρευνας εφαρμόζεται συνήθως σε πλαίσια και

καταστάσεις όπου λαμβάνουν χώρα δυσκολίες ή και προβλήματα. Ο εκπαιδευτικός

τομέας προσφέρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την χρήση αυτής της μεθόδου καθώς

ποικίλα προβλήματα δημιουργούνται κατά την εφαρμογή του παιδευτικού και

διδακτικού ενεργήματος.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης είναι η

συνεργατική και συμμετοχική της διάσταση. Προκειμένου να υλοποιηθεί μία έρευνα

δράση απαιτείται η συγκρότηση μίας ομάδας - συνήθως διεπιστημονικής - η οποία θα

οργανώσει όλη τη διαδικασία (Cohen & Manion, 2000). Η ομάδα αυτή μπορεί να

απαρτίζεται από ερευνητές, από εκπαιδευτικούς και γενικότερα από οποιονδήποτε

εμπλέκεται στο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και από οποιονδήποτε μπορεί να

βοηθήσει στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης δυσκολίας. Γίνεται εύκολα λοιπόν

αντιληπτό, ότι η σύσταση της κάθε ομάδας επηρεάζεται και καθορίζεται πλήρως από

τη φύση και τις συνθήκες του προβλήματος. Παράλληλα, το παραπάνω

χαρακτηριστικό πέρα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει (πλουραλισμός απόψεων

για ένα θέμα) μπορεί να δημιουργήσει και τριβές μεταξύ των μελών της ομάδας, που

αναπόφευκτα θα δυσκολέψουν και ίσως καταστρέψουν το έργο της.

Ένα άλλο πολύ βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου που λειτουργεί και ως

πλεονέκτημα, είναι η άμεση χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας δράσης (Cohen

& Manίon, 2000). Για παράδειγμα οποιοδήποτε εύρημα θεωρηθεί ότι μπορεί να

λειτουργήσει θετικά στην αντιμετώπιση της δυσκολίας θα χρησιμοποιηθεί άμεσα,

έτσι ώστε να αξιολογηθεί και άμεσα. Γενικότερα η συγκεκριμένη μέθοδος

χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και οικονομία χρόνου.

Παράλληλα, επειδή η έρευνα δράση αφορά ένα ευρύτερο πλαίσιο, ασχολείται

με το εκάστοτε θέμα μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα, δεν

επικεντρώνεται σε έναν παράγοντα μόνο του, ξεχωριστά από το πλαίσιο στο οποίο

βρίσκεται, αλλά αντιμετωπίζει πολυπαραγοντικά το πρόβλημα, ενταγμένο πάντα στο

ευρύτερο του πλαίσιο (Cohen & Manίon, 2000).

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης είναι

ευελιξία της (Cohen & Manίon, 2000). Είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν μία έρευνα

εφαρμόζεται σε υποκείμενα και όχι αντικείμενα, να μπορεί να αλλάζει και να

προσαρμόζεται άμεσα και αποτελεσματικά. Ουσιαστικά όλος ο κορμός της

συγκεκριμένης μεθόδου είναι οι προσαρμογές, οι αναδιοργανώσεις και οι

28



αναθεωρήσεις. Αυτή η δυνατότ/τα προσφέρει σε ερευνητές και ερευνώμενους την

ασφάλεια της προσαρμογής.

Σε αυτό το σημείο θα παρατεθούν οι σκοποί της έρευνας δράσης και οι

περιπτώσεις στις οποίες ταιριάζει και διευκολύνει η έρευνα δράση:

Ι) Είναι μiσo θεραπείας προβλημάτων που έχουν διαγνωστεί σε συγKεKριμiνες

καταστάσεις ή βελτίωσης - με κάποιον τρόπο - ενός δεδομένου συνόλου

συνθηκών.

2) Είναι μiσo επιμόρφωσης που εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με νέες δεξιότητες

και μεθόδους. οξύνει τις αναλυτικές τους ικανότητες και προωθεί την

αυτογνωσία.

3) Είναι μέσο εισαγωγής πρόσθετων ή καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία

και στη μάθηση σε ένα υπάρχον σύστημα το οποίο συνήθως εμποδίζει τις

καινοτομίες και τις αλλαγές.

4) Είναι μέσο βελτίωσης τ/ς κατά κανόνα φτωχής επικοινωνίας ανάμεσα στον

ενεργό εκπαιδευτικό και στον ακαδημαϊκό ερευνητή, και θεραπείας της

αποτυχίας της παραδοσιακής έρευνας να δώσει σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες.

5) Παρ' όλο που της λείπει η αυστ/ρότητα της πραγματικής επιστημονικής έρευνας.

είναι μέσο για την παροχή μίας εναλλακτικής λύσης προτιμότερης από την πιο

υποκειμενική, μη εμπεριστατωμένη προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων στην

τάξη.

(Πηγή: Cohen & Manion, 2000)

Η διαδικασία της έρευνας δράσης αποτελείται από συγκεκριμένα στάδια.

Φυσικά τα στάδια τροποποιούνται ανάλογα με τ/ν περίπτωση και τις συνθήκες.

Ουσιαστικά πρόκειται για κύκλους και περιόδους. Ο κάθε κύκλος κλείνει είτε με την

εισαγωγή νέων δεδομένων, είτε με την αναπροσαρμογή των ήδη προϋπαρχόντων.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι κύκλοι της δικής μας έρευνας δράσης καθορίστηκαν

με βάση την αναδόμηση του εκπαιδευτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα. ο πρώτος

κύκλος ολοκληρώνεται με τ/ χορήγηση του υλικού και ο δεύτερος κύκλος αφορά την

αναδόμηση του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.1 Εισαγωγή

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί τον πυρήνα της παρούσας εργασίας.

Διαπραγματεύεται όλη τη διαδικασία των προκαταρκτικών δράσεων της έρευνας

δράσης, καθώς και των κύριων φάσεών της που αφορούσαν καθαρά στην

εκπαιδευτική παρέμβαση. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα που αφορούν

όλες τις ερευνητικές φάσεις, τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην κάθε ομάδα

σχεδιασμού και δράσης, όλες οι τροποποιήσεις, αναδιαμορφώσεις και όλες οι

αλλαγές που πρoέιcυψαν στην πορεία της έρευνας βάσει των καινούργιων δεδομένων

που προέκυπταν κάθε φορά κατά την πορεία υλοποίησης της παρούσης

εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Το κεφάλαιο ξεκινά με το ιστορικό της μαθήτριας. Το ιστορικό δίνεται με

βάση τη διάγνωση που έλαβε η Μαρία από τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (Κέντρα

Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών),

αλλά και από προσωπική παρατήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας.

Η κυρίως έρευνα αποτελείται από τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος

χαρακτηρίζεται ως η περίοδος των προκαταρκτικών δράσεων και απαρτίζεται από

δύο ερευνητικές φάσεις. Οι τελευταίες δύο περίοδοι της κυρίως έρευνας ουσιαστικά

αποτελούν την υλοποίηση δύο κύκλων έρευνας δράσης.

Οι δύο φάσεις των προκαταρκτικών δράσεων είχαν ως στόχο τη συλλογή

πληροφοριών σχετικά με αναπτυξιακούς και γνωστικούς τομείς που αφορούσαν τη

Μαρία. ι-ι συλλογή αυτών των δεδομένων έγινε μέσω συμμετοχικής παρατήρησης.

Κύρια Xαρακτηρισrικά της πρώτης φάσης των προκαταρκτικών δράσεων: Η πρώτη

φάση αφορούσε στη φοίτηση της Μαρίας στην πρώτη ειδική εκπαιδευτική δομή, που

ήταν ένα δημοτικό σχολείο τυφλών. Σε αυτό το σημείο της έρευνας, η Ομάδα

Αξιολόγησης (ΟΑΙ) απαρτιζόταν από το διευθυντή του σχολείου, την εκπαιδευτικό

της μαθήτριας, τους δύο επιβλέποντες καθηγητές της παρούσας εργασίας και τη

γράφουσα (φοιτήτρια/ερευνήτρια). Έπειτα, ακολουθεί η δεύτερη φάση των

προκαταρκτικών δράσεων. Σε αυτή τη φάση έχει γίνει μία πολύ σημαντική και
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σχεδόν ριζική αλλαγή για τη Μαρία αφού πήρε μεταγραφή για το σχολείο κωφών, και

για το οικοτροφείο που βρίσκεται στο σχολείο. Η Ομάδα Αξιολόγησης αλλάζει και

πάλι σύνθεση αφού αυτήν τη φορά συμμετέχει ο νέος εκπαιδευτικός της Μαρίας

(ΟΑ2).

Στη διάρκεια φοίτησης της Μαρίας στο ειδικό σχολείο κωφών λαμβάνει χώρα

μία σοβαρή αλλαγή δεδομένων. Έπειτα από σχετικές συζητήσεις μεταξύ των

εκπαιδευτικών στο σχολείο, εκφράζεται ένα αίτημα προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

να επισκεφτεί τη Μαρία μία εξειδικευμένη επιστήμονας στον χώρο του αυτισμού, η

οποία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι η Μαρία βρίσκεται και

στο φάσμα του αυτισμού.

Κύρω. Χαρακτηριστικά της δεύτερης φάσης των προκαταρκτικών δράσεων: Η

δεύτερη φάση των προκαταρκτικών ενερ-γειών συνεχίζει με κάποιες επιπλέον

τροποποιήσεις. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα η Μαρία ήταν τυφλοκωφή και επιπλέον

είχε χαρακτηριστικά από το φάσμα του αυτισμού. Επιπλέον, μετά την

προαναφερθείσα αλλαγή, υπήρξε αλλαγή στον εκπαιδευτικό της. Με την τελευταία

αλλαγή του εκπαιδευτικού της Μαρίας στο ειδικό σχολείο κωφών και βαρήκοων, η

Ομάδα σχεδιασμού και αξιολόγησης λαμβάνει την τρίτη και τελευταία σύνθεση της

(ΟΑ3) όπου και ολοκληρώθηκε η 2
η
φάση των προκαταρκτικών δράσεων της Ι ης

περιόδου της κυρίως έρευνας.

Κύρω. Χαρακτηριστικά του ιου Κύκλου της Έρευνας Δράσης: Σε αυτό το σημείο

η ομάδα σχεδιασμού, δράσης και αξιολόγησης σχηματίστηκε από την καινούρια

εκπαιδευτικό της Μαρίας, τους δύο επιβλέποντες καθηγητές της παρούσας ερ-γασίας,

την εξειδικευμένη επιστήμονα και τη γράφουσα (φοιτήτρια/ερευνήτρια). Ο πρώτος

κύκλος της έρευνας δράσης, αφού είχαν προηΎ11θεί όλες οι προκαταρκτικές ενέρ-γειες

και είχαν αξιολογηθεί πλήρως οι ανάγκες της Μαρίας, ξεκινά με το σχεδιασμό και

την υλοποίηση εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν πρωτόκολλα

αξιολόγησης και δόθηκαν στην εκπαιδευτικό της Μαρίας, έτσι ώστε να ελεγχθεί η

αποτελεσματικότητά του εκπαιδευτικού υλικού κατά την εφαρμογή του μέσα σε ένα

δομημένο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Κύρια Χαρακτηριστικά του 2
0υ

Κύκλου της Έρευνας Δράσης: Σύμφωνα με τα

δεδομένα της αξιολόΥησης, έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις στο εκπαιδευτικό
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υλικό. Με τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων ξεκινά και ο δεύτερος κύκλος

της έρευνας δράσης. Το αναδιοργανωμένο και τροποποιημένο υλικό δίνεται πάλι στη

Μαρία. Επίσης, δόθηκαν και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αξιολόγησης στη δασκάλα,

προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό υλικό βοήθησαν

τελικά την μαθήτρια.

4.2 Ιστορικό μαθήτριας (με ψευδώνυμο «Μαρία»)

Η Μαρία ήταν μία 12χρονη κοπέλα. η οποία είχε σοβαρά προβλήματα όρασης

και ακοής. Η δυναη) της αίσθηση ήταν η όραση. Η οπτική της ικανότητα ιruρίως στο

δεξί μάτι της ήταν καλύτερη από αυτήν των μερικώς βλεπόντων, με αποτέλεσμα να

μην χρειάζεται κάποιο οπτικό βοήθημα. Ωστόσο. το αριστερό της μάτι είχε πολύ

μεγαλύτερη οπτική απώλεια. Επομένως, αν και αμβλύωπας η Μαρία, μπορούσε να

δει και να διακρίνει οτιδήποτε υπήρχε σε κοντινή απόσταση μπροστά στο οπτικό της

πεδίο. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργική της όραση που αξιολογείται σε τέσσερα

επίπεδα: οπτικό πεδίο. μακρινή όραση, κοντινή όραση και διαχωρισμός χρωμάτων

ήταν σε καλό σχετικά επίπεδο. Έκανε πολύ καλό διαχωρισμό χρωμάτων - μπορούσε

να κατηγοριοποιήσει μέχρι και 12 χρώματα και αποχρώσεις - είχε ένα επαρκές

οπτικό πεδίο, η κοντινή της όραση ήταν καλή και μόνο η μακρινή της όραση δεν ήταν

καθόλου καλή.

Η ακουστική απώλεια της Μαρίας ήταν αρκετά μεγάλη. Σύμφωνα με την

ιατρική της εξέταση το αριστερό της αφτί δεν αποκρινόταν καθόλου, ενώ το δεξί της

αφτί μπορούσε να ανταποκριθεί σε συχνότητα 500 ΗΖ και σε ένταση 80 db. Ωστόσο,

σύμφωνα με την λογοπεδικό της Μαρίας είχε σημαντική υπολειπόμενη ακοή. αφού

όταν η τελευταία φορούσε ακουστικά τα οποία ήταν συνδεδεμένα με έναν ενισχυη)

φωνής που αύξανε την ένταση της φωνής, η μαθήτρια αντιδρούσε και έδειχνε ότι

άκουγε.

Παράλληλα με την ακουστική και οπτική της απώλεια, υπήρχαν κάποια

μικρά, νευρολογικής φύσης προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, είχε τενόντια

αντανακλαστικά πολύ αυξημένα με επαναλαμβανόμενη αντίδραση. Σύμφωνα με την

πρώτη εκπαιδευτικό της Μαρίας στο σχολείο τυφλών, η μαθήτρια είχε ελαφρά

νοητική καθυστέρηση και έντονη διάσπαση προσοχής. Επιπλέον, είχε αρκετά

προβλήματα με τη μνήμη της (βραχύχρονη και μακρόχρονη), γr:yονός που δυσκόλευε
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ακόμη περισσότερο την εκπαίδευση της Μαρίας. Τα προβλήματα μνήμης που είχε

ήταν επακόλουθο της αναπηρίας της (βλ. σελίδα 16). Η αναπηρία της τυφλοκώφωσης

καθώς και τα συνοδά προβλήματα είχαν προκληθεί από μηνιγγίτιδα.

Η Μαρία λόγω της προαναφερθείσας αναπηρίας και λόγω της καθυστέρησης

στη διάγνωση της και στην παραπομπή της σε ένα ακατάλληλο σχολικό περιβάλλον,

είχε διάφορες δυσκολίες σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας της. Σύμφωνα

λοιπόν με την αξωλόγηση της μαθήτριας, τα Κ.Ε.Δ.Δ. γ πρότειναν να προσεχθούν

ιδιαίτερα οι τομείς της: επικοινωνίας, της αυτονομίας και της γνωστικής ανάπτυξης.

Αυτοί οι τρεις τομείς θεωρήθηκαν οι mo αδύναμοι και ευαίσθητοι.

Με βάση λοιπόν το συγκεκριμένο ιστορικό ξεκίνησαν οι πρώτες σκέψεις για

παρέμβαση. Έπρεπε να κινηθούμε με βάση τις πληροφορίες της διεθνούς

βιβλωγραφίας και να οργανώσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα

συντάσσονταν με τις εmταγές της εκπαιδευτικής κοινότητας για τυφλοκωφούς

μαθητές.

4.3 ΩροκαταρκτικέςΔράσεις. Δύο ΕρευνητικέςΦάσεις

Οι προκαταρκτικές ενέργειες ξεκίνησαν όπως προαναφέρθηκε και στην

εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου, με τη φοίτηση της μαθήτριας στο σχολείο τυφλών.

Δεν περιορίστηκανόμως σε εκείνη την εκπαιδευτική δομή. Η Μαρία έπειτα από έναν

μήνα άλλαξε σχολείο και πήγε στο σχολείο κωφών και μετά από λίγο καιρό μία

ειδική εmστήμονας αποφάνθηκε ότι η Μαρία εμφανίζει πολλά χαρακτηριστικά που

συναντώνται στο φάσμα του αυτισμού. Σε όλη αυτή τη διάρκεια δεν υπήρξε η

δυνατότητα για σχεδιασμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, παρά μόνο για συμμετοχική

παρατήρηση. Πω συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων μου (ως

φοιτήτρια/ερευνήτρια)στις δύο εκπαιδευτικές δομές, δεν δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό

και δεν οργανώθηκε κανενός είδους παρέμβαση για τη μαθήτρια. Ωστόσο, μου

ζητήθηκε αρκετές φορές από τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς, να συμμετέχω στην

εκπαιδευτική διαδικασία.

Η παρατήρηση που έκανα στην Μαρία, έγινε μέσω ημερολογίου και όχι με

βάση κάποιο ερωτηματολόγιο. Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος,

ήταν ότι μου επέτρεπε να κάνω mo ελεύθερη παρατήρηση, γεγονός που μου έδινε τη

δυνατότητα να καταγράψω περισσότερες λεπτομέρειες, σε περισσότερους τομείς.
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Πέρα από τις πληροφορίες που κατέγραψα η ίδια, έγιναν και κάποιες συνεντεύξεις

ελεύθερου τύπου με τους εκπαιδευτικούς της Μαρίας και γενικότερα με τους

ανθρώπους που εμπλέκονταν στην σχολική και καθημερινή ζωή της, έτσι ώστε να

διαμορφωθεί ένα πιο ολοκληρωμένο προφίλ της μαθήτριας. Οι τομείς όπου

αποφασίστηκε να επιμείνω και να αξιολογήσω, ήταν οι πέντε βασικοί τομείς που

αναλύθηκαν παραπάνω (επικοινωνία, αντίληψη, κοινωνικοσυναισθηματικός τομέας,

κινητικός και γνωστικός).

4.3.1 ]η Φάση Ποοκαταοκτικών Δράσεων (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών)

Πριν από τη λεπτομερή καταγραφή των παρατηρήσεων μου, αξίζει να

σημειωθεί ότι εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένης εκπαιδευτικής δομής για

τυφλοκωφά παιδιά στην πόλη όπου διέμενε η μαθήτρια - υπάρχει μόνο ένα σχολείο

για τυφλοκωφά άτομα στην Αθήνα - φοιτούσε τα τέσσερα τελευταία χρόνια στο

ειδικό δημοτικό σχολείο τυφλών, ενώ παράλληλα έμενε και στο οικοτροφείο του

ιδρύματος. Τον τελευταίο χρόνο πήγαινε και στο ειδικό σχολείο κωφών και

βαρήκοων και το παρακολουθούσε συνολικά δύο φορές την εβδομάδα. Η

εκπαιδευτική δομή στην οποία φοιτούσε η Μαρία πριν τη εγγραφή της στο σχολείο

τυφλών, ήταν ένα γενικό δημοτικό σχολείο.

Το τμήμα στο οποίο βρισκόταν η Μαρία αποτελούνταν και από άλλους δύο

μαθητές, οι οποίοι βρίσκονταν σε γνωστικό επίπεδο τετάρτης δημοτικού. Στο τμήμα

υπήρχε μόνο μία εκπαιδευτικός η οποία δίδασκε παράλληλα στους δύο τυφλούς

μαθητές και στη τυφλοκωφή μαθήτρια. Η ύπαρξη μίας μόνο δασκάλας δεν κάλυπτε

τις ανάγκες όλου του τμήματος και πολύ περισσότερο της Μαρίας. Η μαθήτρια

παρακολουθούσε μαθήματα που αφορούσαν στα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας

κατά κύριο λόγο, των μαθηματικών σε δεύτερο επίπεδο και επίσης μαθήματα που

αφορούσαν δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης. Παράλληλα, στο εβδομαδιαίο

πρόγραμμα της, είχαν εντάξει και άλλες ειδικότητες όπως του λογοθεραπευτή και του

ψυχολόγου. Παρακάτω ακολουθεί μια παρουσίαση δεδομένων από ερευνητικά

ημερολόγια και συμμετοχικής παρουσίασης κατά άξονες, όπως αυτοί ορίστηκαν στην

υποενότητα 2.4.
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Γvωσπκή avάπτυξη. Λvτiληψη

Η γνωστική ανάπτυξη της Μαρίας δεν ήταν πολύ ανεπτιryμένη. Ειδικότερα,

όσον αφορά στην αντιληπτική της ικανότητα, αξιολογείται σε τρία επίπεδα, σύμφωνα

με τους Mc!nne, and Treffry (Ι 982). Στο επίπεδο της απτικής αντίληψης, της

εναπομείνασα, ό αση, .ς εναποιιείνΝ'1"ας rΗ"nής .Ι.-ις προς αυτά το πρώτο

επίπεδο η Μαρία δεν είχε αναπτύξει την απτική αντίληψη της σχεδόν καθόλου, γιατί

δεν εξέφραζε κάποια απτική περιέργεια. Για παράδειγμα, όταν έβλεπε είτε για πρώτη

είτε για πολλοστή φορά κάποιο αντικείμενο, δεν εκδήλωνε καμία διάθεση να το

ανακαλύψει απτικά. Κατά συνέπεια είτε δεν είχε ασκήσει καθόλου τις απτικές της

ικανότητες. είτε δεν είχε εκπαιδευτεί για μία τέτοια προσέγγιση. Ως προς την

εναπομείνασα όραση, η αντίληψη της ήταν επαρκής. Είχε αναπτύξει μία λειτουργική

και πλήρως βοηθητική όραση με την οποία μπορούσε να λαμβάνει πολλά ερεθίσματα

και πολλές πληροφορίες από το περιβάλλον της.

Επιπλέον, ως προς τη εναπομείνασα ακοή η αντίληψη της δε ήταν σε

ικανοποιητικό βαθμό. Η μαθήτρια δεν τη χρησιμοποιούσε ως βοήθημα στην

επικοινωνία της με το περιβάλλον. Μόνο σε πολύ δυνατούς θορύβους αντιδρούσε, με

αποτέλεσμα να μην λειτουργεί χρηστικά.

Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της αντίληψης είναι η αυτοαντίληψη. Η

αυτοαντίληψη της Μαρίας δε βρισκόταν σε επαρκή βαθμό. Εξ αιτίας της

καθυστερημένης - χρονικά - παρέμβασης και εκπαίδευσης της, δεν είχε διαμορφώσει

σε ικανοποιητικό βαθμό μία αυτό~εΙKόνα η οποία θα την οδηγούσε στην ευρύτερη

γνωστική και ψυΧολ<ΥΥική ανάπτυξη της. Επειδή η όλη διαδικασία της εισταίδευσης

της μαθήτριας βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο η έννοια της αυτοαντίληψης δεν

εμπεριέχονταν στις κατακτήσεις της.

KOlνωνΙK~σvναισθημαπκή ανάπτυςη

Η Μαρία είχε χαρακτηριστεί από την εκπαιδευτικό της, στο σχολείο τυφλών,

ως ένα εξαιρετικά οικείο άτομο και αρκετά ευδιάθετο. Η οικειότητα που αρχικά

επιδείκνυε η Μαρία ήταν σε έντονο, σχεδόν ανησυχητικό βαθμό, που όμως

περιορίστηκε με τον καιρό ύστερα από παραινέσεις των εκπαιδευτικών.

Όπως προαναφέρθηκε η έλλειψη επικοινωνίας της Μαρίας με συνομήλικους

της αλλά και με άλλους ανθρώπους, την οδήγησαν στην κοινωνική απομόνωση και

στη μοναξιά. Το κορίτσι ζώντας σε ένα εντελώς ακατάλληλο σχολικό περιβάλλον

(σχολείο για τυφλούς) αποκλείστηκε από την οποιαδήποτε κοινωνική
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αλληλεπίδραση. Οι υπόλοιποι οικότροφοι είχαν μόνο προβλήματα όρασης με

αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναπτύξουν με κανέναν τρόπο κάποια δίοδο

επικοινωνίας με την Μαρία.

Όλη αυτή η καταπιεστική κατάσταση για το κορίτσι, οδήγησε στην

επιβράδυνση - αν όχι στην διακοπή - της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης

της. Η ένδεια οποιασδήποτε κοινωνικής ανατροφοδότησης - από φιλικές σχέσεις _

και η παράλληλη έλλειψη καθημερινής συμβίωσής της με την οικογένεια της,

δημιούργησε ένα φτωχό και επίπονο κοινωνικό και συναισθηματικό περιβάλλον για

αυτήν.

Κινηπκή ανάπτυξη

Αν και το ευρύτερο επίπεδο της Μαρίας δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο

(γνωστικός τομέας. επικοινωνία κ.τ.λ.), ο κινητικός τομέας βρισκόταν σε καλό

επίπεδο. Λόγω της καλής υπολειπόμενης όρασης. δεν χρειαζόταν κάποιο μπαστούνι

για να κινηθεί αλ/.ά τα κατάφερνε μόνη της. Κινούνταν ανεξάρτητα μέσα στο χώρο

και μπορούσε να ανεβοκατεβαίνει σκαλιά εντελώς μόνη της. Παρόλα αυτά η κίνηση

της φανέρωνε κάποιο δισταγμό. Με το δεξί της πόδι πάντα μπροστά, ανά ένα βήμα

κοντοστεκόταν και ύστερα συνέχιζε.

Η λεπτή κινητικότητά της αρχικά ήταν ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Όπως

προαναφέρθηκε δεν ήταν καθόλου ανεπτυγμένη η απτική ικανότητα στην Μαρία.

Αυτό είχε συνέπειες και στη λεπτή κινητικότητα της. Για παράδειγμα. ενώ αρχικά

στη προσπάθεια της να δέσει ένα φιόγκο. ήταν άγαρμπη και δυσκολευόταν αρκετά

στις λεπτές κινήσεις με αποτέλεσμα να δείχνει ότι δεν είχε καθόλου ανεπτυγμένη

αυτήν τη δεξιότητα. όταν της ζητήθηκε να τοποθετήσει στη σεφά και όρθια,

κομμάτια ντόμινου - με διαστάσεις μήκος 4cm και πλάτος 2 cm - το έκανε με

επιτυχία' μία δραστηριότητα που χρειαζόταν λεπτές και σταθερές κινήσεις Επιπλέον,

μία φορά που προσπάθησε να mει τσάι. επειδή δεν μπορούσε να γυρίσει προς τα

πάνω το κεφάλι της - λόγω κάποιων νευρολογικών προβλημάτων - έτσι ώστε να mει

ως το τέλος το ρόφημα της. γέμιζε σιγά σιγά από το ποτήρι της ένα κουτάλι και

ρουφούσε το τσάι της από το δεύτερο. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτεί

υψηλές τεχνικές λεπτής κινητικότητας, για να ολοκληρωθεί χωρίς να γίνει καμία

ζημιά. Διαπιστώσαμε λοιπόν, ότι η Μαρία ανέπτυσσε τη λεπτή κινητικότητα της μόνο

σε τομείς και πράγματα που την ενδιέφεραν.
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Μαθησιακή ανάπτυξη

Στον μαθησιακό τομέα η Μαρία αντιμετώπιζε πoΛλfJ. προβλήματα με έντονο

χαρακτηριστικό την καθυστέρηση. Από τη συστηματική παρατήρηση που έγινε

φάνηκε ότι ο βασικός λόγος αυτής της καθυστέρησης όσον αφορά στη μαθησιακή

ανάπτυξη της Μαρίας ήταν ο εξαιρετικά αργός ρυθμός εκπαίδευσης που λάμβανε.

Παράλληλα, η έλλειψη επικοινωνίας στάθηκε εμπόδιο στην αβίαστη εκμάθηση

δεξιοτήτων, πληροφοριών και γνώσεων που κάποιος λαμβάνει τυχαία μέσω της

επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους.

Μαθηματικά (προμαθηματικές tvvoIec. μέτρηση)

Στα μαθηματικά το επίπεδο της Μαρίας ήταν χαμηλότερη σε σύ'Υκριση με την

επίδοση της στη γλώσσα. Είχε κατακτήσει κάποιες προμαθηματικές ΈWOιες σε

επαρκή βαθμό, ενώ κάποιες άλλες σε μη ικανοποιητικό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα,

την ΈWOια της τάξης και της σειράς τις είχε κατανοήσει πλήρως. Την έννοια όμως

του μεγέθους την είχε κατακτήσει μερικώς. Για παράδειγμα μπορούσε να

κατηγοριοποιήσει κάποια σχήματα σε μικρά και σε μεγάλα. Όταν όμως ο αριθμός

των μεγεθών ήταν μεγαλύτερος. εκεί η Μαρία δυσκολευόταν πολύ.

Επίσης δεν είχε κατανοήσει παρά ελάχιστα, το περιεχόμενο των αριθμών. Ενώ

η μαθήτρια ήξερε τα νοήματα των αριθμών από το ένα έως το δέκα καθώς και τα

αντίστοιχα γραπτά σύμβολα, δεν είχε κατανοήσει επαρκώς τι αναπαριστούσαν αυτοί

οι αριθμοί και τη συνέχεια τους.

Δεξιότητει: καθημερινήι: διαΒίωσηι:

Η Μαρία είχε κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Για

παράδειγμα, αυτοεξυπηρετούνταν στην τουαλέτα, έπινε μόνη της, έτρωγε μόνη της.

πλενόταν μόνη της. Ωστόσο υπήρχαν δύο δεξιότητες τις οποίες δεν είχε κατακτήσει:

το φτύσιμο (το οποίο εμπόδιζε την στοματική καθαριότητα), και την κατάποση υγρών

με καλαμάκι.

Παράλληλα, ήξερε να κάνει και κάποιες οικιακές δουλείες όπως το άπλωμα

και το δίπλωμα ρούχων. Της άρεσε πολύ να πλένει, να σκουπίζει και να ταιcτoπoιεί

πιάτα και ποτήρια, να καθαρίζει τραπέζια, πάγκους και να κάνει άλλες παρόμοιες

δουλειές. Ταυτόχρονα. έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην οποιαδήποτε παρασκευή

κάποιου ροφήματος ή φαγώσιμου. Ένα πολύ έκδηλο χαρακτηριστικό της. ήταν ότι

είχε μία απίστευτη τάξη στα αντικείμενα γύρω της. Οτιδήποτε και αν έκανε το
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συμμάζευε και είχε ένα πολύ οργανωμένο και τακτοποιημένο περιβάλλον. Γενικά ο

συγκεκριμένος τομέας ήταν ο αγαπημένος της Μαρίας και ίσως ο πιο ανεπτυγμένος.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτές τις δραστηριότητες ήταν ότι η Μαρία φανέρωνε

αναδυόμενες ή και υπάρχουσες δεξιότ/τες και γνώσεις που δεν εκδήλωνε σε καμιά

άλλη περίπτωση.

Γλώσσα (εΝ.Γ.. γραφή)

Η Μαρία ήταν αρκετά δεκτική στ/ν εκμάθηση της ΕΝΓ αφού αποτελούσε και

το μοναδικό μέσο επικοινωνίας της μαθήτριας με τους «υπόλοιπουρ>. Εύκολα λοιπόν

αντιστοιχούσε αντικείμενα με νοήματα. Παράλληλα, εύκολα γενίκευε το κάθε νόημα

για όλα εκείνα τα αντικείμενα που ανήκαν στην ίδια κατηγορία με το σχετικό

αντικείμενο (για παράδειγμα καταλάβαινε αμέσως ότι το νόημα για τη λέξη λουλούδι

αφορούσε όλα τα λουλούδια). Ωστόσο εξαιτίας της πολύ αδύναμης εργαζόμενης

μνήμης της (όπως προαναφέρθηκε και στο ιστορικό της μαθήτριας), ξεχνούσε όλες

αυτές τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις.

Μετά από αρκετό κόπο έμαθε και την ελληνική αλφάβητο καθώς και μερικές

λέξεις στη γραπτή τους μορφή. Ταυτόχρονα, κατάφερε να αντιστοιχήσει -όχι

ιδιαιτέρως εύκολα- κάποιες γραπτές λέξεις με τα αντίστοιχα αντικείμενα και κάποιες

φορές με τα αντίστοιχα νοήματα.

Στο σημείο όμως που δυσκολεύτ/κε εξαιρετικά, ήταν με τη δήξη κάποιου

νοήματος να γράψει κατευθείαν τη λέξη. Η μαθήτρια δεν είχε καταφέρει να συνδέσει

τα νοήματα με τη γραφική αναπαράσταση της λέξης, κάτι το οποίο χρειαζόταν

μεγάλη προσπάθεια. Η γραφή της είχε μία σχετική τάξη. Έγραφε πάνω στις γραμμές,

έκανε ευανάγνωστα γράμματα, και υπήρχε αναλογία γραμμάτων. Βέβαια έκανε

χρήση μόνο κεφαλαίων γραμμάτων. Πολλές φορές όμως παρέλειπε γράμματα σε

λέξεις, ή έκανε αναγραμματισμούς. Έπρεπε να ήταν εξαιρετικά συγκεντρωμένη στη

δουλειά της για να τη διεκπεραιώσει χωρίς λάθη.

Επικοινωνία

Όπως προαναφέρθηκε η δυνατή αίσθηση της Μαρίας ήταν η όραση. Έτσι τα

τελευταία δύο χρόνια, η επικοινωνία στηρίχτηκε στη χρήση της ελληνικής

νοηματικής γλώσσας. Η εκπαιδευτικός του σχολείου δεν γνώριζε την Ε.Ν.Γ. και

αναγκάστηκε να μάθει κάποια νοήματα, χωρίς ωστόσο να μάθει ολοκληρωμένα τη

γλώσσα.
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Η Μαρία χρησιμοποιούσε κάποια νοήματα για βασικές λέξεις, δεν χειριζόταν

όμως με άνεση την Ε.Ν.Γ. Αδυνατούσε να χρησιμοποιήσει με σωστή δομή την ΕΝΓ.

Ωστόσο με την εκπαιδευτικό που γνώριζε κάποια νοήματα, επικοινωνούσε μερικώς.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Μαρίας ήταν ότι με εξαίρεση της δασκάλα της, δεν

επικοινωνούσε με κανένα ά'λ/ον άνθρωπο και κυρίως με κανένα συμμαθητή τ/ς.

Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα τη πλήρη απομόνωσή της μετά το πέρας της

σχολικής μέρας. Συχνά κοιμόταν από το μεσημέρι μέχρι τα ξημερώματα της

επόμενης μέρας λόγω έλλειψης επικοινωνίας με τους γύρω της.

Η έλλειψη και η μεγάλη καθυστέρηση εκμάθησης μίας γλώσσας εmκοινωνίας

τροφοδοτούσε μία ευρύτερη, λογική και αναμενόμενη καθυστέρηση σε όλους τους

τομείς της ζωής της Μαρίας. Πιο σιιγκεκριμένα, σοβαρά προβλήματα

δημιουργήθηκαν στον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα, στο γνωστικό, στον

μαθησιακό και στον κινητικό τομέα.

4.3.2 2
η
Φάση Προκαταρκτικών Δράσεων (Ειδικό Σχολείο κωφών και

Βαρήκοων)

Έπειτα περίπου από δύο μήνες μετά την έναρξη τ/ς σχολικής χρονιάς.

εγκρίθηκε η παραπομπή της Μαρίας σε ένα ειδικό σχολείο κωφών και βαρήκοων και

η παραμονή της στο οικοτροφείο του αντίστοιχου ιδρύματος. Αυτή η αλλαγή ήταν

ιδιαίτερα απότομη για την Μαρία αφού λόγω της έλλειψης επικοινωνίας και

δομημένου λόγου δεν την είχαν ειδοποιήσει με κανέναν τρόπο για την επικείμενη

αλλαγή. Αυτή η κατάσταση επέφερε μεγάλη αναστάτωση στη ζωή της μαθήτριας.

Η επόμενη εκπαιδευτική δομή ακολούθησε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο

προσέγγισης στη διδασκαλία της Μαρίας. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθήθηκε

αποκλειστικά η διδασκαλία ένας προς έναν, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να μην έχει

πλέον ούτε ένα συμμαθητή. Οι εκπαιδευτικοί που την ανέλαβαν ήταν δύο και

δίδασκαν εκ περιτροπής. Τη παρακολουθούσε ψυχολόγος, κοινωνιολόγος,

λογοπεδικός και φυσικοθεραπευτής. Είχε ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο όμως δεν

ήταν ιδιαίτερα οργανωμένο και συστηματικό. Επιπλέον, δεν είχαν καθοριστεί εξ'

αρχής οι αρμοδιότητες του κάθε εκπαιδευτικού και ειδικού με αποτέλεσμα πολλές

φορές να μην υπάρχει συστηματικότητα και η Μαρία να δυσκολεύεται πολύ στην

αντιστοίχηση ατόμου και περιεχομένου διδασκαλίας. Ένας βασικός τομέας που
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έλειπε από το κατά τα άλλα πλούσιο πρόγραμμα τ/ς μαθήτριας ήταν οι δεξιότ/τες

αυτόνομης διαβίωσης.

Λόγω αυτού του μη σωστά οργανωμένου προγράμματος αλλά και τ/ς

εξαιρετικά μεγάλης αλλαγής τ/ς μαθήτριας δεν σημειώθηκαν βελτιώσεις σε τομείς

που περιμέναμε ότι θα σημειωθούν. Παρακάτω παρατίθενται δεδομένα που αφορούν

σε συγκεκριμένους άξονες, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν και στην Ι η

Φάση Προκαταρκτικών Δράσεων.

Κοιvωvικοσυvαισθημαπκή αvάπτυξη

Αρχικά, περιμέναμε ότι θα αλλάξει όλη αυτή η κοινωνική απομόνωση, με τ/

μεταφορά της στο ειδικό σχολείο κωφών και βαρήκοων. Ωστόσο, ενώ με τους

περισσότερους εκπαιδευτικούς και ειδικούς που ασχολούνταν μαζί τ/ς είχε σχετικά

καλές σχέσεις και δεν δημιουργούσε προβλήματα κοινωνικού περιεχομένου, δεν

επεδίωκε και δεν αποζητούσε με κανέναν τρόπο την επαφή με τους ανθρώπους και

κυρίως με τους συνομηλίκους τ/ς. Ταυτόχρονα, λόγω αυτής τ/ς μεγάλης και

σημαντικής αλλαγής προξενήθηκε ιδιαίτερη αναστάτωση. Η Μαρία ήταν πολύ πιο

ανήσυχη από ότι πριν και είχε περισσότερα ξεσπάσματα θυμού. Δεν ήταν λίγες οι

φορές που η μαθήτρια εξαιτίας τ/ς έντασης που ένιωθε αντιδρούσε με πολύ νευρικό

τρόπο. Τις περισσότερες φορές αυτός ο έντονος εκνευρισμός εκφραζόταν με

στροβιλισμούς γύρω από τον εαυτό της. Αυτοί οι στροβιλισμοί ξεκινούσαν σε

ανύποπτο χρόνο και σε οποιοδήποτε μέρος βρισκόταν.

Επίσης με τ/ ταυτόχρονη μεταφορά της μαθήτριας στο οικοτροφείο του

σχολείου, περιμέναμε μια σταδιακή βελτίωση του κοινωνικο-συναισθηματικού

τομέα. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Πιθανόν επειδή τοποθετήθηκε στους

κοιτώνες των έφηβων κοριτσιών, με τα οποία όμως δεν είχε καμία επαφή στο σχολείο

αφού η Μαρία φοιτούσε στο δημοτικό, ενώ οι υπόλοιπες κοπέλες φοιτούσαν στο

γυμνάσιο και λύκειο.

Κινηπκή ανάπτυξη

Ο κινητικός τομέας ξεκίνησε να αντιμετωπίζεται με πιο έντονο ρυθμό στο

ειδικό σχολείο κωφών και βαρήκοων. Πιο συγκεκριμένα, η φυσικοθεραπεύτρια

άρχισε να προσανατολίζεται στον τομέα της αδρής κινητικότητας. Ο συγκεκριμένος

τομέας που αφορά μεγάλες κινήσεις, τρέξιμο, πήδημα, περπάτημα Κ.α.

(Πολυμεροπούλου, 2006) βρισκόταν σε χαμηλότερο επίπεδο από ότι η λεπτή
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κινητικότητα. Όπως προαναφέρθηκε ο βηματισμός της ήταν διστακτικός. Σύμφωνα

με μία εκπαιδευτικό της δυσκολευόταν επίσης και στο περπάτημα σε ανώμαλο

έδαφος ή σε έδαφος με κάποια κλίση. Κατά συνέπεια δεν μπορούσε να τρέξει, παρά

μόνο να περπατήσει σχετικά γρήγορα και για μικρό χρονικό διάστημα. Γενικότερα,

δεν έκανε εύκολα και άνετα μεγάλες κινήσεις - είτε με τα χέρια της είτε με τα πόδια

της. Ταυτόχρονα η όλη στάση του σώματος της, στεκόταν τροχοπέδη στην περαιτέρω

ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας της. Είχε κάνει μία σχεδόν μόνιμη καμπούρα, δεν

καθόταν καλά στις καρέκλες και ενίσχυε μία στάση σώματος κυρτή και μαζεμένη.

Επίσης η Μαρία είχε υψοφοβία, σύμφωνα με τη φυσιοθεραπεύτρια τ/ς, γεγονός που

τ/ν εμπόδιζε είτε να πηδήξει εmτόπου, είτε να ανέβει σε κάποια καρέκλα και από κει

να πηδήξει.

Στο ειδικό σχολείο κωφών και βαρήκοων όπως προαναφέρθηκε δόθηκε

μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτόν τον τομέα. Πέρα από τη φυσικοθεραπεύτρια

ασχολήθηκαν με την κινητικότητα και άλλοι εκπαιδευτικοί της Μαρίας. Σταδιακά η

μαθήτρια παρουσίαζε μικρή βελτίωση. Με την πάροδο του χρόνου κατάφερνε να

κάνει κάποια βήματα σε πολύ λεπτό πεζούλι (πλάτος 20 εκατοστών περίπου) μόνη

της , να ανεβαίνει σε πολύ μικρά υψώματα μόνη της Κ.α. <Ι>άνηκε λοιπόν ότι η

μαθήτρια είχε πολλά περιθώρια εκπαίδευσης σε αυτόν τον τομέα, αφού με τις πρώτες

προσπάθειες υπήρχαν αποτελέσματα.

Μαθησιακή ανάπτυξη

Στο συγκεκριμένο τομέα είχαμε τις περισσότερες διακυμάνσεις. Για

παράδειγμα, ενώ στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας η Μαρία είχε κατορθώσει

να κάνει κάποια σταθερά μικρά βήματα, τα οποία τα ενίσχυε μόνο με εξαιρετική

συγκέντρωση, αυτή η κατάσταση άλλαξε αρκετά με τ/ μετάβασή της στο ειδικό

σχολείο κωφών και βαρήκοων.

Μαθηuατικά

Αντίθετα με τη γλώσσα που υπήρξαν και οπισθοδρομήσεις, στον τομέα των

μαθηματικών τα δεδομένα άλλαξαν σε γενικές γραμμές προς το καλύτερο. Μέσα από

τη χρήση διαφόρων καρτελών με τους αριθμούς και τα αντίστοιχα αντικείμενά τους,

η Μαρία κατάφερε να καταλάβει καλύτερα την έwοια των αριθμών, χωρίς όμως να

κατακτήσει πλήρως αυτήν τη γνώση.
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Σε αυτό το σημείο βέβαια αξίζει να σημειώσουμε, ότι ενώ στο μάθημα η

Μαρία «αποτύγχανε) στη συνέχεια των αριθμών, στο μάτι της κουζίνας είχε

κατανοήσει τη συνέχεια των αριθμών (1-2-3) και την άμεση σύνδεση τους με την

αύξηση της θερμοκρασίας. Ταυτόχρονα, δεν είχε κατανοήσει επαρκώς την έννοια του

μηδενός. Δεν είχε ξεχωρίσει πλήρως το μηδέν από τους υπόλοιπους αριθμούς.

Γλώσσα (Ε-Ν.Γ.. γραωή)

Δυστυχώς, δεν ακολουθήθηκε η ίδια δομή στη διδασκαλία της μαθήτριας, με

αποτέλεσμα να οπισθοδρομήσει ως προς την απόδοση της. Ξεκίνησε να κάνει λάθη

τα οποία δεν έκανε πριν, ενώ «χάλασε») τον τρόπο γραφής της. Πιο συγκεκριμένα ενώ

στο προηγούμενο σχολείο η δασκάλα της, της είχε δώσει τετράδιο με αραιές γραμμές

για να γράφει και με αυτόν τον τρόπο να μάθει να κάνει ευανάγνωστα γράμματα και

εντός πλαισίου, η δεξιότητα αυτή υποχώρησε όταν στη νέο σχολείο της δόθηκε ένα

μπλοκ ζωγραφικής για να γράφει, με αποτέλεσμα ο γραφικός της χαραιcrήρας να

χειροτερεύσει. Επιπλέον στο νέο σχολείο εισήχθηκε κάπως απότομα στα πεζά

γράμματα και στην αντιστοιχία τους με τα κεφαλαία, με αποτέλεσμα να μπερδεύει

ακόμη και αυτά που είχε μάθει.

Ωστόσο, υπήρξε θετική εξέλιξη ως προς την εκμάθηση της ΕΝΓ. Ξεκίνησε να

χρησιμοποιεί περισσότερό την Ε.Ν.Γ. και ταυτόχρονα μάθαινε πολύ εύκολα

καινούριες λέξεις (ή νοήματα). Συνέχιζε να μην χρησιμοποιεί δομή στο λόγο της και

να περιορίζεται σε νοήματα - λέξεις. Επίσης συνέχιζε να μην καταφέρνει να γράφει

μία λέξη με τη δήξη κάποιου νοήματος αφού όπως προαναφέρθηκε υπήρξε

οπισθοδρόμηση στη γραφή και γενικότερα στη γραπτή μορφή της γλώσσας.

Επικοινωνία

Ο συγκεκριμένος τομέας τροποποιήθηκε ως έναν βαθμό. Η Μαρία μπόρεσε

πιο άμεσα και πιο αβίαστα να μάθει κάποια νοήματα και να μπορεί να καταλαβαίνει

καλύτερα την ΕΝΓ. Για πρώτη φορά μπορούσε να επικοινωνεί με όποιον ήθελε στο

επίπεδο που της το επέτρεπαν οι γνώσεις της στην ΕΝΓ. Ακολουθούσε τις

περισσότερες εντολές και μπορούσε να ζητήσει πράγματα όταν το χρειαζόταν.

Ωστόσο η έλλειψη δομημένης χρήσης της Ε.Ν.Γ την εμπόδιζε και πόλι να

επικοινωνήσει λίγο περισσότερο με τους γύρω της.

Το κομμάτι της επικοινωνίας απασχόλησε όλους τους εκπαιδευτικούς της

Μαρίας. Σχεδόν όλοι ασχολήθηκαν με αυτόν τον τομέα αλλά με διαφορετικό τρόπο.
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Οι βασικοί εκπαιδευτικοί της περιορίστηκαν στη διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. και δεν

επικεντρώθηκαν στο ευρύτερο κομμάτι της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, οι

περισσότεροι επικεντρώθηκαν στην εκμάθηση λέξεων στη νοηματική. Αντίθετα, η

λογοπεδικός αποφάσισε να παρέμβει στον τομέα της βλεμματικής επαφής, διότι η

μαθήτρια δεν είχε καθόλου ανεπτυγμένη τη βλεμματική της επαφή ούτε με τους

ανθρώπους, ούτε με τα αντικείμενα.

4.3.3 Eνδείξε~ για το φάσμα του αυτισμού

Κατά τη διάρκεια φοίτησης της μαθήτριας στο ειδικό σχολείο κωφών και

βαρήκοων, ξεκίνησε ένας έντονος προβληματισμός από τους εκπαιδευτικούς για το

αν η Μαρία δεν είχε μόνο αισθητηριακά προβλήματα (τυφλοκώφωση), αλλά μήπως

τελικά βρίσκεται και στο φάσμα του αυτισμού.

Όλη αυτή η μοναχικότητα που επεδίωκε η ίδια, όλες οι στερεοτυπικές

κινήσεις και οι στροβιλισμοί που είχε ενσωματώσει στην καθημερινή της κίνηση.

αλλά και η αγάπη της για την τάξη και την οργάνωση, οδήγησαν σε αυτές τις

συζητήσεις. Παράλληλα, ήταν εμφανές ότι η μη συστηματικότητα και η μη καλή

οργάνωση του προγράμματος την αποπροσανατόλιζαν και την δυσκόλευαν πάρα

πολύ. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποδείξεις όλα αυτά τα στοιχεία,

ωστόσο προβλημάτιζαν σχεδόν όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους

υπόλοιπους ειδικούς που ασχολούνταν μαζί της.

Για αυτόν το λόγο ζητήθηκε από μία ειδική επιστήμονα να επισκεφθεί τη

μαθήτρια προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της περί του θέματος. Η

συγJCεKριμένη ειδικός επισκέφτηκε τη μαθήτρια στις αρχές του Δεκεμβρίου και

έπειτα από την προσωπική της παρατήρηση αλλά και από κάποιες συζητήσεις με τους

εκπαιδευτικούς της μας πληροφόρησε ότι η μαθήτρια είχε πολλές ενδείξεις ότι

βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού.

Με αυτές τις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις και με το σύνολο ό'λων αυτών

των δεδομένων ολοκληρώθηκαν οι προκαταρκτικές δράσεις που χωρίστηκαν - όπως

παρουσιάστηκαν και παραπάνω - σε δύο ερευνητικές φάσεις. Οι ανάγκες της Μαρίας

έγιναν πλέον πολύ mo σύνθετες και πολύπλοκες. Η σύνθεση ενός κατάλληλου

εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν πλέον αιτούμενο και είχε ωριμάσει τόσο η ομάδα

σχεδιασμού, δράσης και αξιολόγησης ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε ένα
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δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης για τη Μαρία. Στη συγκρότηση

όμως ενός τέτοιου προγράμματος, ήταν απαραίτητο να αναζητήσουμε πληροφορίες

σχετικές με το φάσμα του αυτισμού και τις μεθόδους που εφαρμόζονται για μια

αποτελεσματική παρέμβαση με κατάλληλα εκπαιδευτικό υλικό. Για αυτό και η

ακόλουθη παράγραφος αποτελεί αποτέλεσμα αυτής της επιπρόσθετης βιβλιογραφικής

μας αναζήτησης. Η έναρξη των κύκλων της έρευνας δράσης απαιτούσε μια

συγκροτημένη θεωρητική στήριξη, η οποία θα εμπλούτιζε την αρχική μας

βιβλιογραφική αναζήτηση, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2 αυτής της

εργασίας.

4.3.4 Θεωρητικό υπόβαθρο U1Jτισμού

Ο αυτισμός είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή. που έχει κάποιος άνθρωπος

καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Πήρε το όνομα του από την ελληνική λέξη

εαυτός, διότι πρόκειται για μία διαταραχή κατά την οποία το άτομο έχει μία πολύ

μοναχική πορεία. Ο αυτισμός ορίστηκε για πρώτη φορά από τους Leo Kanner και

Hans Asperger τη δεκαετία του 1940. Οι δύο μελετητές, ο καθένας ξεχωριστά,

δημοσίευσαν μελέτες που ως κεντρικά πρόσωπα είχαν παιδιά στο φάσμα του

αυτισμού και τα χαρακτηριστικά τους. Κατά τη πορεία του χρόνου ΈΥιναν πολλές

μελέτες για τη συγΚΕκριμένη διαταραχή από διάφορους επιστήμονες, εκ των οποίων

οι περισσότερες είχαν ως βάση τις αρχικές έρευνες των Kanner και Asperger (Frith,

1999).

Ο όρος «φάσμα του αυτισμού» που συναντάται στην διεθνή βιβλιογραφία,

καταδεικνύει ότι πρόκειται για μία διαταραχή στην οποία υπάρχουν πολλά επίπεδα.

Παρομοιάζεται με ένα φάσμα, όπου ο κάθε άνθρωπος με αυτισμό μπορεί να

βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο. Κατά συνέπεια, τα άτομα με αυτισμό δεν έχουν

ακριβώς την ίδια συμπεριφορά και τα ίδια χαρακτηριστικά (Autistic Spectrum

Disorder - what ίι means, 2007). Ο συνήθης όρος που χρησιμοποιείται για να

αποδώσει τα διαφορετικά σημεία του φάσματος είναι η φράση υψηλή

λειτουργικότητα ή χαμηλή λειτουργικότητα. Με τον όρο χαμηλή λειτουργικότητα

χαρακτηρίζουμε ένα άτομο με χαμηλό δυναμικό και με τον όρο υψηλή

λειτουργικότητα, έναν άνθρωπο υψηλού δυναμικού.
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Ωστόσο σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατικό Εγχειρίδιο (DSM IV 1994,

ICD 1Ο 1992) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας υπάρχουν κάποια κοινά

σημεία των ατόμων με αυτισμό, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και ως

διαγνωστικά κριτήρια. Πρόκειται για μία τριάδα διαταραχών που χαρακτηρίζει και

καθορίζει τη συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό. Οι διαταραχές εντοπίζονται

στους παρακάτω τομείς (Frith, 1999· Βογινδρούκας, 1999):

ο στην κοινωνική αλληλεπίδραση

ο στην επικοινωνία

ο στην φαντασία

Κοινωνική αλληλεπίδραση

Η διαταραχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ένα πολύ εμφανές

χαρακτηριστικό στον άνθρωπο με αυτισμό. Συνήθως τα άτομα που βρίσκονται στο

φάσμα του αυτισμού, δεν πλησιάζουν άλλους ανθρώπους για να αναπτύξουν

κοινωνικές επαφές. Βασικά χαρακτηριστικά είναι η μοναχικότητα, η απομόνωση, η

επίμονη αποφυγή κοινωνικών επαφών και κάποιες φορές και η αδιαφορία.

Δυσκολεύονται στο να κατανοήσουν τις χειρονομίες, τη στάση του σώματος και το

βλέμμα του συνομιλητή. Όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά τα συναντάμε

κυρίως ως προς τις σχέσεις συνομηλίκων. Φυσικά υπάρχει περίπτωση ένα άτομο με

αυτισμό να έχει προσκόλληση σε κάποιον άλ/ον άνθρωπο, ωστόσο αυτή η σχέση

εντάσσεται κυρίως στα όρια της εμμονής (Η τριάδα των διαταραχών, 2009).

Επιπλέον αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην κατανόηση της σκέψης

των άλλων ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα ένα άτομο με αυτισμό μπορεί να αδυνατεί

να κατανοήσει και να φανταστεί απλά πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι όταν

πάρεις κάτι από κάποιον άνθρωπο θα τον στενοχωρήσεις ή θα τον τσαντίσεις

(Μαυροπούλου, 2007). Αυτή η αδυναμία κατανόησης της σκέψης των άJJ..ων

ανθρώπων συναντάται και στα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Πρόκειται όμως για

ένα στάδιο σύμφωνα με τον Pjaget το οποίο αφορά μόνο τα παιδιά έως 7 ετών (Cole

& Cole, 2001).

Παράλληλα, κάποιες φορές τα άτομα με αυτισμό, μπορεί να προσεγγίσουν

έναν άλλον άνθρωπο εmδιώκοντας κάποιου είδους κοινωνική επαφή, ωστόσο ο

τρόπος με τον οποίο το κάνουν, είναι σχετικά αδέξιος και μη κοινωνικά αποδεκτός.

Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση τους ενέχει την άγνοια των κοινωνικών κανόνων.

(Η τριάδα των διαταραχών, 2009).
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Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο φάσμα του αυτισμού

συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα υψηλής λειτουργικότητας, τα οποία επιδιώκουν τις

κοινωνικές επαφές, πολλές φορές με έντονο τρόπο. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν

τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίζονται στον τομέα της διατήρησης των κοινωνικών

επαφών και όχι στη δημιουργία τους (Μαυροπούλου, 2007).

EmKotvrovia

Η διαταραχή στην εmκοινωνία έχει πολλές μορφές. Καταρχήν, συνήθως - σε

πολύ μεγάλο ποσοστό - υπάρχουν προβλήματα λόγου. Τα προβλήματα μπορεί να

κυμαίνονται από πολύ σοβαρά (το παιδί να μην μιλάει καθόλου) έως και λιγότερο

σοβαρά (δυσκολίες στη γλώσσα). Ταυτόχρονα, συχνό είναι το φαινόμενο κατά το

οποίο οι άνθρωποι με αυτισμό ηχολαλούν, επαναλαμβάνουν δηλαδή μηχανικά λέξεις

και φράσεις που έχουν ακούσει.

Πέρα από τη γλώσσα όμως. υπάρχουν και άλ/οι τομείς στην επικοινωνία

στους οποίους αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, δυσκολεύονται ή αδυνατούν να

αποκρυπτογραφήσουν και να επεξεργαστούν τη χροιά, τον τόνο και την ένταση της

φωνής κάποιου. Δεν μπορούν να κατανοήσουν το μεταφορικό λόγο και να

συνειδητοποιήσουν ότι ο χώρος. τα πρόσωπα και ο χρόνος ορίζουν τα πλαίσια και τα

όρια μίας συζήτησης (Μαυροπούλου, 2007)).

Κάποιες φορές μπορεί να μην ακολουθούν τους «κανόνες» ενός διαλόγου. με

αποτέλεσμα να διακόπτουν το συνομιλητή τους ή να μην τον αφήνουν να διατυπώσει

μία άποψη. Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία απαραίτητα για μία λειτουργική και

ευχάριστη εmκοινωνία και η έλλειψη τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα (Η

τριάδα των διαταραχών. 2009).

Φαντασία

Ο τρίτος τομέας δεν αφορά μόνο το κομμάτι της φαντασίας αλλά γενικότερα

τον τρόπο σκέψης. Η έκφραση που συναντάμε συνήθως στην προσπάθεια μας να

χαρακτηρίσουμε τον τρόπο σκέψης. είναι η «ακαμψία της σκέψης». Το άτομο με

αυτισμό δεν έχει την απαιτούμενη ευελιξία. Πολλές φορές έχει τόσο έντονο

ενδιαφέρον για κάποιο θέμα ή αντικείμενο. με αποτέλεσμα να αποκλείει οτιδήποτε

άλλο από τη ζωή του. Αυτό το ενδιαφέρον τις περισσότερες φορές αγγίζει τα όρια της
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εμμονής και γίνεται το μοναδικό επίκεντρο ενασχόλησης του. (Η τριάδα των

διαταραχών, 2009).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της έλλειψης φαντασίας από το παιδί είναι και η

αδυναμία του να συμμετέχει στο συμβολικό παιχνίδι. Δεν μπορεί να παίξει με κάτι

πέρα από αυτό που βλέπει και κατανοεί ως πραγματικό. Η σκέψη του περιορίζεται σε

αυτό που μπορεί να νιώσει με τις αισθήσεις του και αδυνατεί να πλάσει καταστάσεις

με το μυαλό του (Η τριάδα των διαταραχών, 2009).

Μία τρίτη έκφανση της έλλειψης φαντασίας είναι και η δημιουργία ρουτινών.

Το άτομο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού αγαπά τις ρουτίνες, τις

επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, διότι μπορεί να τις προβλέψει. Η οποιαδήποτε

παρέκκλιση σε αυτό που έχει μάθει να ακολουθεί, μπορεί να δημιουργήσει πολύ

έντονο άγχος στο άτομο με αυτισμό (Μαυροπούλου, 2007).

4.3.5 Εκπαιδευτική παΡέμβαση με βάση τ/ Μέθοδο T.E.A.C.C.H.

Με τα νέα δεδομένα θα έπρεπε να αναπροσαρμόσουμετο εκπαιδευτικό υλικό

που είχαμε σκεφτεί να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε για την Μαρία. Πλέον θα

έπρεπε να οργανώσουμε υλικό που θα κάλυπτε τις ανάγκες ενός ατόμου με αυτισμό

αλ/.ά και με αισθητηριακές δυσλειτουργίες. Οι πολλαπλές αναπηρίες της Μαρίας

καθιστούσαν τη σύνθεση δραστηριοτήτωνεξαιρετικά πολύπλοκη.

Τελικά, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε ως βάση, συγκεκριμένη

μεθοδολογία που αφορά στο φάσμα το αυτισμού. Πιο συγκεκριμένα, οργανώσαμε το

εκπαιδευτικό υλικό με βάση τη μέθοδο T.E.A.C.C.H (Treatment and Education of

Autistic and Communication Handicapped Children) και έγιναν κάποιες

τροποποιήσεις έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και στην τυφλοκώφωση της Μαρίας.

Η μέθοδος T.E.A.C.C.H. πρωτοξεκίνησε ως ιδέα στα μέσα της δεκαετίας του

1960 και άρχισε να υλοποιείται στη δεκαετία του 1970 (What is TEACCH?, 2006). Η

μέθοδος T.E.A.C.C.H ή αλλιώς η δομημένη διδασκαλία, «είναι μία στρατηγική που

βοηθά το άτομο με αυτισμό να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις του

περιβάλλοντος και να αναπτύξει καλύτερα την αυτονομία του» (Μαγαλιού &

Τσακπίνη, 2007).

Πρόκειται για μία αναδόμηση όλου του περιβάλλοντος (μαθησιακού και μη)

ενός μαθητή , με κύριο χαρακτηριστικό την οπτική οργάνωση. Σύμφωνα με τη
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δομημένη διδασκαλία τα πάντα θα πρέπει να έχουν μία δομή, μία σειρά και μία

οργάνωση την οποία θα μπορεί εύκολα να κατανοήσει και να ακολουθήσει ένα άτομο

με αυτισμό (Μαγαλιού & Τσακπίνη. 2007). Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν

οπτική σήμανση, διότι η οπτική δίοδος είναι το πιο εύχρηστο και άμεσο κανάλι για τα

άτομα με αυτισμό.

Η δομημένη διδασκαλία όπως προαναφέρθηκε, αφορά την αναδόμηση σε

τέσσερις τομείς:

ο δόμηση του χώρου

ο δόμηση του ημερήσιου προγράμματος

ο δόμηση του ατομικού συστήματος εργασίας

ο δόμηση των δραστ/ριοτήτων

Δόμηση του χώρου

Ο χώρος στον οποίο θα κινείται ένα άτομο με αυτισμό θα πρέπει να είναι

οργανωμένος με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να χωρίζεται σε επιμέρους χώρους. Ο κάθε

χώρος έχει συγκεκριμένη λειτουργία, η οποία φαίνεται από την οπτική οδηγία που

υπάρχει. Τα κυριότερα είδη χώρων είναι τα παρακάτω (Μαγαλιού & Τσακπίνη, 2007

. Howley & Preece. 2003):

./ Ομαδικός χώρος. Σε αυτό το μέρος γίνονται όλες οι ομαδικές

δραστηριότητες.

./ Χώρος αυτόνομης εργασίας. Πρόκειται για τον προσωπικό χώρο του

κάθε μαθητή, στον οποίο ολοκληρώνειδραστηριότητεςμόνος του.

./ Χώρος για διδασκαλία ένας προς έναν. Σε αυτό το χώρο δουλεύει ο

εκπαιδευτικόςμαζί με το μαθητή και του είτε σε επίπεδο διδασκαλίαςείτε σε επίπεδο

συνεργασίας.

./ Χώρος ψυχαγωγίας. Το παιδί σε αυτόν το χώρο χαλαρώνει με κάποιο

παιχνίδι ή με οτιδήποτεαπολαμβάνειτο ίδιο.

./ Χώρος μετάβασης. Είναι κάποιο μέρος το οποίο λειτουργείως σημείο

αναφοράς για το μαθητή. Το παιδί πηγαίνει σε εκείνο το χώρο προκειμένουνα μάθει

ποια δραστηριότηταακολουθεί.

Ο λόγος που θεωρείται απαραίτητη η δόμηση των χώρων σύμφωνα με τη

μέθοδοT.E.A.C.C.H, είναι το γεΥονός ότι τα άτομα με αυτισμό: «συχνά δεν μπορούν

να κατανοήσουν το φυσικό περιβάλλον» (HowIey & Preece, 2003). Κάτι τέτοιο

μπορεί να προκαλέσει άσχημα συναισθήματα άγχους. θυμού , έντασης κ.τ.λ.
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προκειμένου λοιπόν να αποφύγουμε τα παραπάνω αρνητικά συναισθήματα,

προσπαθούμε να οργανώσουμε προβλέψιμους χώρους, οι οποίοι θα προσφέρουν την

απαραίτητη ασφάλεια και ηρεμία στα άτομα με αυτισμό (Howley & Preece, 2(03).

Οι χώροι καλό είναι να χωρίζονται μεταξύ τους με ευδιάκριτο τρόπο. Ο

μαθητής θα πρέπει να κατανοεί το είδος του χώρου από κάποιες οπτικές οδηγίες. Ο

λόγος που θα πρέπει να υπάρχουν κάποια οπτικά στοιχεία για το είδος του κάθε

χώρου. είναι επειδή πολλές φορές τα άτομα με αυτισμό δεν μπορούν να χειριστούν

και να αποκωδικοποιήσουν τη λεκτική επικοινωνία (EducationaI Approaches,

Strucιured Teaching, 2006).

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η τελική δόμηση της κάθε τάξης

και γενικότερα του κάθε χώρου θα πρέπει να γίνει με βάση τις εξατομικευμένες

ανάγκες του κάθε ατόμου. Επιπλέον καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι συνθήκες και

τα δεδομένα την εκάστοτε φορά (μέγεθος της αίθουσας, υλικοτεχνική υποδομή κ.τ.λ.)

(Educational Approaches, Strucιured Teaching, 2006).

Δόμηση Ημερησίου Προγράμματος

ι-ι ύπαρξη προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας για ένα άτομο με αυτισμό.

Το ημερήσιο πρόγραμμα πληροφορεί τον εκάστοτε μαθητή για το τι δραστηριότητες

θα κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιο συγκεκριμένα. το παιδί μαθαίνει που

πραγματοποιείται το μάθημα (ατομικός χώρος, ομαδικός χώρος, γυμναστήριο κ.τ.λ.),

τι ώρα λαμβάνει χώρα το κάθε μάθημα και τέλος τι είδους θα είναι οι δραστηριότητες

περιλαμβάνονται (ατομικές, ομαδικές κ.τ.λ.) (HowIey & Preece, 2003).

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες οργανώνουν το παιδί, το οποίο μπορεί πλέον

να προβλέψει τι πρόκειται να κάνει. Τα πάντα γύρω του είναι δομημένα και γνωστά

με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Αυτό του δημιουργεί

ασφάλεια και χαλαρότητα (EducationaI Approaches, Structured Teaching, 2006).

Το πρόγραμμα μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Καταρχήν μπορεί να αφορά

όλη την τάξη ή να αφορά τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Συνήθως προτιμάται το

δεύτερο είδος προγράμματος, καθώς είναι πιο λειτουργικό και εξατομικευμένο. Το

πρόγραμμα που αφορά όλη την τάξη απευθύνεται σε άτομα με αυτισμό υψηλής

λειτουργικότητας (EducationaI Approaches, StrucΙUred Teaching, 2006).

Παράλληλα, τα προγράμματα διαφοροποιούνται ως προς τις οπτικές ενδείξεις που

εμπεριέχονται στο καθένα από αυτά. Για παράδειγμα το πρόγραμμα μπορεί να έχει

εικόνες, σκίτσα, λέξεις, πραγματικά αντικείμενα, φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο. Η
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επιλογή για το κάθε πρόγραμμα εξαρτάται καθαρά από το άτομο για το οποίο

προορίζεται. Για παράδειγμα ένα παιδί χαμηλού δυναμικού με φτωχή κατανόηση θα

βοηθηθεί πολύ περισσότερο από ένα πρόγραμμα με πραγματικά αντικείμενα (π.χ. ένα

μαρκαδόρο για την ώρα της ζωγραφικής) σε σχέση με ένα πρόγραμμα με εικόνες

(HowIey & Preece, 2(03).

Σύστημα Εργασίας

Το σύστημα εργασίας αφορά το τι θα κάνει ο μαθητής την κάθε διδακτική

ώρα ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, όταν κάποιος μαθητής πρέπει να πάει και να

δουλέψει στο χώρο ανεξάρτητης εργασίας, θα πρέπει να μάθει με κάποιον

οργανωμένο τρόπο πόσες και ποιες δραστηριότητες πρέπει να ολοκληρώσει. Το

σύστημα εργασίας τον βοηθά να λάβει τις παραπάνωπληροφορίες(Hume, 2004)..

Το σύστημαεργασίαςλειτουργείως εξής. Στο άμεσο οπτικό πεδίο του μαθητή

στο χώρο εργασίας του, υπάρχει στερεωμένη μία λωρίδα βέλκρο (συνήθως στο

θρανίο του). Σε αυτή τη λωρίδα υπάρχουν διάφορες οπτικές ενδείξεις (σχήματα.

εικόνες, λέξεις. αντικείμενα).

Πηγή: hnp://www.iidc.indiana.edu/irca/education/myseIf.htmI, 2004)

Η κάθε δραστηριότητα που πρόκειται να κάνει ο μαθητής, έχει εξωτερικά μία

οπτική ένδειξη η οποία κάθε φορά αντιστοιχεί σε KάJ-ι:oια οπτική ένδειξη που υπάρχει

στο θρανίο του. Ο μαθητής παίρνει μία μία τις εικόνες - ή οτιδήποτε άλλο - από το

θρανίο του, την ταυτίζει με την αντίστοιχη εικόνα κάποιας δραστηριότητας.

ολοκληρώνει τη δραστηριότητα και προχωράει στην επόμενη. Θα πρέπει να

σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι δίπλα σε κάθε εικόνα κάθε δραστηριότητας

υπάρχει ένα άδειο κομματάκι βέλκρο, έτσι ώστε ο μαθητής να κολλάει σε εκείνο το

σημείο την αντίστοιχη εικόνα που υπήρχε στο θρανίο του (βλ. την παραπάνω εικόνα).
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Τα κάθε σύστημα εργασίας μπορεί να έχει διαφορετική μορφή. Για

παράδειγμα μπορεί να έχει εικόνες, σχήματα κάποια αντικείμενα, λέξεις, σκίτσα ή το

συνδυασμό όλων των παραπάνω. Η επιλογή γίνεται με βάση το επίπεδο και τις

ικανότητες του παιδιού (Μαγαλιού & Τσακπίνη, 2(07). Το βασικό κριτήριο είναι

οτιδήποτεεπιλεχθείνα είναι λειτουργικόκαι κατανοητόαπό το παιδί.

Δόμηση των εκπαιδευτικώνδραστηριοτήτων

Το τελευταίο κομμάτι της δομημένης διδασκαλίας αφορά αμιγώς το

εκπαιδευτικό υλικό και τον τρόπο οργάνωσης του. Προκειμένου, να υπάρξει η

μέγιστη μάθηση από το παιδί αλλά κυρίως η μέγιστη απόδοση του θα πρέπει να

υπάρχουνοι παρακάτωπαράμετροι:

ο Οπτική οργάνωση του υλικού που σκοπό έχει να περιορίσει τα αισθητηριακά

ερεθίσματαπου προέρχονταιαπό τα υλικά της δραστηριότητας.

ο Οπτικές οδηγίες που δίνουν στο μαθητή τις απαραίτητες πληροφορίεςγια να

γνωρίζει τον τρόπο που θα εκτελέσειμία δραστηριότητα.

ο Οπτική σαφήνεια που αναφέρεται στη σηματοδότηση του σκοπού της

δραστηριότητας,έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να κατανοήσειτο νόημα της

και τον τρόπο που θα ασχοληθεί με τα υλικά της δραστηριότητας.

(Πηγή: Μαγαλιού& Τσακπίνη, 2007)

4.4 ΠΡώτος ΚύκλοςΈρευνας Δράσης

ο Σχεδιασμός

Έπειτα από τα νέα δεδομένα - ενδείξεις για το φάσμα του αυτισμού

αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να οργανώσουμε το εΙCΠαιδευηKό υλικό με τέτοιον

τρόπο, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της Μαρίας. Παράλληλα, η έλλειψη

διάγνωσης για τον αυησμό αποτέλεσε ένα εμπόδιο στην επιλογή κατάλληλων

μεθόδων. Για όλους τους παραπάνω λόγους έπρεπε να καταλήξουμε σε κάποια

μέθοδο που θα ταίριαζε σης ιδιαιτερότητες ενός ατόμου με αυτισμό και ταυτόχρονα

θα μπορούσε να καλύψει και άλλα είδη αναγκών.

Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία η ομάδα σχεδιασμού, δράσης και

αξιολόγησης κατέληξε στη χρήση της μεθόδου T.E.A.C.C.H., διότι πρόκειται για μία

«στρατηγική}) η οποία μπορεί να έχει εφαρμογές και σε άτομα που δεν βρίσκονται
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στο φάσμα του αυτισμού. Η συγκεκριμένη μέθοδος με κάποιες προσαρμογές και

αλλαγές μπορεί να εφαρμοστεί και σε γενικά σχολεία α'λ/ά και σε άλλα είδη ειδικών

εκπαιδευτικών αναγκών (Browder. 2001).

Έντονο προβληματισμό μπορεί να προκαλέσει το γεγονός ότι αποφασίσαμε να

χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη μέθοδο για μία τυφλοκωφή μαθήτρια, ενώ όπως

προαναφέρθηκε το βασικό κανάλι στο οποίο στηρίζεται η T.E.A.C.C.H. είναι η

οπτική δίοδος.

Ο λόγος που παρόλο τον παραπάνω προβληματισμό επιμείναμε σε αυτή τη

μέθοδο, ήταν ότι όπως προαναφέρθηκε αν και η Μαρία είχε σοβαρά προβλήματα

όρασης, ταυτόχρονα είχε λειτουργικά οπτικά υπολείμματα στο δεξί της μάτι.

Επομένως θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Παράλληλα, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλες

εφαρμογές της T.E.A.C.C.H. σε άτομα με προβλήματα όρασης.

Σε άρθρο τους οι Howely και Preece (2003) αναφέρονται σε μία μελέτη

περίπτωσης που αφορούσε μία εξάχρονη μαθήτρια με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Αν και η μαθήτρια δεν βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, αποφασίστηκε να

ακολουθήσει τη δομημένη διδασκαλία για δύο λόγους. Αρχικά για να αποκτήσει την

ανεξαρτησία που προωθεί T.E.A.C.C.H. και στη συνέχεια για να ενισχυθεί η

προβλεψιμότητα που ενέχει αυτή η μέθοδος. Η μαθήτρια πλέον είχε πρόσβαση σε

πληροφορίες που έως τότε της προκαλούσαν άγχος και χαοτικά συναισθήματα.

Μπορούσε να αποδώσει καλύτερα και το ευρύτερο περιβάλλον της είχε οργανωθεί με

τέτοιον τρόπο έτσι ώστε όλα να έχουν σημασία για την ίδια.

Ο πρώτος κύκλος της έρευνας δράσης ξεκίνησε με το σχεδιασμό

δραστηριοτήτων. Έπειτα από όλη την αξιολόγηση που προηγήθηκε στις φάσεις των

προκαταρκτικών ενεργειών, αποφασίστηκε ο τομέας στον οποίο θα παρέμβουμε να

είναι οι προαπαιτούμενες δεξιότητες. Αν και η Μαρία αντιμετώπιζε σοβαρά

προβλήματα και στον τομέα της επικοινωνίας αλλά και στον

κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα, θεωρήσαμε ότι αυτοί οι δύο τομείς θα μπορούσαν

να βελτιωθούν mo αβίαστα με τη μεταφορά της μαθήτριας στο σχολείο κωφών. Από

τη στιγμή που η Μαρία μπορούσε να επικοινωνήσει με όλο το περιβάλλον της μέσω

της χρήσης της νοηματικής, ήταν αναμενόμενη η σταδιακή και μικρή έστω βελτίωση

των παραπάνω τομέων.

Σε αυτό το σημείο ξεκίνησε ουσιαστικά η δική μας παρέμβαση, η οποία

αφορούσε την κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα ως αφετηρία
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είχαμε τις εξής προμαθηματικές έwοιες: την ταύτιση ιcΑΙ την ταξινόμηση.

Δημιουργήσαμε φακέλους που ως στόχο είχαν την ταύτιση σχημάτων (βλ.

παράρτημα Α, εικόνα 1) ιcαι την ταύτιση χρωμάτων (βλ. παράρτημα Α, εικόνα 2).

Ως προς την κατηγοριοποίηση δεν δημιουργήσαμε μία εντελώς νέα

δραστηριότητα για τη μαθήτρια. Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό η Μαρία έδειχνε

ενδιαφέρον όταν έπαιζε με τα τουβλάκια. Κάθε φορά έπαιρνε τα τουβλάκια από το

κουτί δημιουργούσε διάφορα σχήματα και στο τέλος τα επανατοποθετούσε στο κουτί.

Κατασκευάσαμε ένα «ανοιχτό» κουτί το οποίο ήταν χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. Το

κάθε μέρος είχε ένα χρώμα έτσι ώστε η μαθήτρια να τοποθετεί το κάθε τουβλάκι στο

σωστό μέρος ανάλογα με το μέρος του (βλ. παράρτημα Α, εικόνα 3).

Στη συνέχεια επόμενη υποενότητα στις προαπαιτούμενες δεξιότητες ήταν ο

οπτικοκινητικός συντονισμός. Η δραστηριότητα που δημιουργήθηκε για αυτόν τον

τομέα ήταν η σύνθεση δύο εικόνων. Η μία εικόνα ήταν ένα κορίτσι χωρισμένο σε

τρία κομμάτια (κεφάλι, κορμός, πόδια) και η άλλη εικόνα ήταν ένα αγόρι χωρισμένο

επίσης σε τρία κομμάτια (βλ. παράρτημα Α, εικόνα 4).

Επίσης δόθηκε στη μαθήτρια και ένας ακόμη φάκελος που αφορούσε στη

γλώσσα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βασιζόταν στην έννοια της ταύτισης των

γραμμάτων της αλφαβήτας (βλ. παράρτημα Α. εικόνα 5).

Παράλληλα δόθηκαν στην εκπαιδευτικό της Μαρίας πρωτόκολλα

αξιολόγησης (βλ. παράρτημα Β πρωτόκολλα αξιολόγησης 1'" κύκλου). Η δασκάλα

θα έπρεπε να συμπληρώσει τρία πρωτόκολλα για την κάθε δραστηριότητα

προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων

και να γίνει αξιολόγηση στη φάση της ανατροφοδότησης και τέλος ο κατάλληλος

επανασχεδιασμός.

ο Δράση - Παρατήρηση

Ξεκινήσαμε από την αναδόμηση του χώρου. Η Μαρία πλέον βρισκόταν σε μία

τάξη με μία συμμαθήτρια με διαγνωσμένα αισθητηριακά προβλήματα. Η

εκπαιδευτικός οργάνωσε την τάξη σε τρεις βασικούς χώρους. Ο πρώτος ήταν ο χώρος

ανεξάρτητης εργασίας, όπου ήταν δύο θρανία χωρισμένα μεταξύ τους με μία

ντουλάπα που «έβλεπαν» σε τοίχο. Η κάθε μαθήτρια καθόταν στο δικό της χώρο και

ολοκλήρωνε τις δραστηριότητες της.
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Ο δεύτερος χώρος ήταν ο ομαδικός χώρος, στον οποίο βρισκόταν τρία θρανία

ενωμένα μεταξύ τους. Σε αυτό το μέρος της τάξης οι μαθήτριες ολοκλήρωναν

κάποιες δραστηριότητες μαζί, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού.

Λόγω έλλειψης χώρου σε αυτήν την αίθουσα ο χώρος ομαδικής εργασίας

λειτουργούσε και ως χώρος διδασκαλίας ένας προς έναν. Όταν η μία μαθήτρια ήταν

στο ατομικό της χώρο η εκπαιδευτικός έκανε μάθημα με την άλλη μαθήτρια στο

χώρο διδασκαλίας ένας προς έναν.

Τέλος, υπήρχε και ο χώρος χαλάρωσης σε κάποιο σημείο της αίθουσας. Σε

εκείνο το χώρο υπήρχαν κάποια αντικείμενα με τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν οι

δύο μαθήτριες - αν και δεν εκδήλωναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποια

δραστηριότητα.

Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός οργάνωσε το ημερήσιο πρόγραμμα της Μαρίας

επιλέγοντας κάποιες εικόνες. ι-ι μαθήτρια έπρεπε να μάθει να χρησιμοποιεί το

πρόγραμμα, γεγονός που τη δυσκόλεψε αρκετά.

Έπειτα από όλη την παραπάνω αναδιοργάνωση η εκπαιδευτικός ξεκίνησε να

δίνει το υλικό στη μαθήτρια. Παράλληλα, η δασκάλα συμπλήρωνε τα πρωτόκολλα

αξιολόγησης προκειμένου να δούμε που δυσκολεύεται η Μαρία.

ο Ανατροφοδότηση από τα δεδομένα - Συμπεράσματα

Τα συμπληρωμένα πρωτόκολλα που μας έδωσε η εκπαιδευτικός, ήταν πολύ

ενδιαφέροντα. Η μαθήτρια για πρώτη φορά στη μαθησιακή της πορεία μπόρεσε να

ολοκληρώσει τόσο γρήγορα και αβίαστα δραστηριότητες.

Ο φάκελος που αφορούσε την ταύτιση σχημάτων (βλ. παράρτημα Α, εικόνα 1)

είχε ολοκληρωθεί από την πρώτη κιόλας φορά εντελώς σωστά. Οι επόμενες δύο

φορές όπου αξιολογήθηκε η μαθήτρια απέδειξαν ότι η απουσία λαθών δεν ήταν

τυχαία, αλλά ότι όντως η μαθήτρια είχε κατανοήσει τη aυyKεKριμένη δραστηριότητα.

Η επόμενη δραστηριότητα αφορούσε την ταύτιση χρωμάτων (βλ παράρτημα

Α, εικόνα 2) . Και πάλι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν πολύ ενθαρρυντικά.

Η Μαρία έκανε λάθη μόνο την πρώτη φορά που ολοκλήρωσε την άσκηση. Ωστόσο, η

εκπαιδευτικός της παρατήρησε ότι αυτή η δραστηριότητα δεν της άρεσε πολύ.

Το κουτί που κατασκευάστηκε για να κατηγοριοποιεί η Μαρία τα τουβλάκια

της (βλ. παράρτημα Α, εικόνα 3 ) λειτούργησε εξαιρετικά θετικά. Δεν έκανε κανένα

λάθος από την πρώτη μέρα. Επιπλέον, η Μαρία έδειξε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον

γι' αυτήν τη δραστηριότητα.
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Ο επόμενος φάκελος αφορούσε τη σύνθεση εικόνας (ενός αγοριού και ενός

κοριτσιού) (βλ. παράρτημα Α, εικόνα 4). Η συγκεκριμένη άσκηση τη δοοκόλεψε λίγο

παραπάνω από ότι οι παραπάνω δραστηριότητες, ωστόσο και πάλι κατάφερε να την

ολοκληρώνει ολόσωστα από ένα σημείο και έπειτα.

Η τελευταία δραστηριότητα που αφορούσε την ταύτιση γραμμάτων (βλ.

παράρτημα Α, εικόνα 5). δυσκόλεψε πραγματικά τη Μαρία. Πιο συγκεκριμένα, δεν

μπόρεσε να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα. Από τα 4 γράμματα που υπήρχαν

έφτασε στο σημείο να ταυτίσει μόλις τα δύο. Επιπλέον, έδειχνε ιδιαίτερη αποστροφή

για αυτήν τη δραστηριότητα με αποτέλεσμα να την αρνείται επίμονα.

Έπειτα από την παραπάνω επιμέρους ανάλυση των αποτελεσμάτων, εύκολα

συμπεραίνουμε. ότι η Μαρία είχε σαφέστατα καλύτερη επίδοση στις δραστηριότητες

που αφορούσαν τις προαπαιτούμενες δεξιότητες. Σε ότι αφορούσε την ταύτιση ή την

κατηγοριοποίηση η μαθήτρια ολοκλήρωνε με μεγαλύτερη ευκολία τις

δραστηριότητες, ενώ όταν ο φάκελος είχε περιεχόμενο με θέμα την αλφαβήτα, η

μαθήτρια δυσκολεύτηκε πολύ.

4.5 Ml'tt οι: Ki)KλoCΟΕ ευνα ά c

Ο δεύτερος κύκλος της συγκεκριμένης έρευνας αφορά την αναδόμηση του

εκπαιδευτικού υλικού. Έπειτα από όλα τα παραπάνω στοιχεία που συλλέξαμε

ακολούθησε μία αναδιοργάνωση του υλικού. χρήση του νέου υλικού από τη μαθήτρια

και επαναξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα. ακλουθήσαμε δύο εναλλακτικές.

ι-ι πρώτη εναλλακτική αφορούσε την αναδόμηση και την αναδιοργάνωση του

ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού. Στις δραστηριότητες που η Μαρία έδειξε

ενδιαφέρον και τις ολοκλήρωσε με επιτυχία. κρατήσαμε τη βασική ιδέα και απλά

ανεβάσαμε το επίπεδο δυσκολίας.

Ταυτόχρονα, τις δραστηριότητες που η μαθήτρια έδειξε ότι δεν της άρεσαν

πολύ, τις αναδομήσαμε πλήρως ή τις αλλάξαμε. Κρατώντας το ίδιο περιεχόμενο (για

παράδειγμα το στόχο της ταύτισης) αλλάξαμε τα υλικά, τις οπτικές οδηγίες και

γενικότερα προσπαθήσαμε οι νέες δραστηριότητες να ταιριάζουν περισσότερο στις

ανάγκες και στην καθημερινότητα της Μαρίας. Παρακάτω αναλύονται όλα τα

βήματα του δεύτερου κύκλου.
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ο Επανασχεδιασμός

Έπειτα από όλα τα παραπάνω στοιχεία που συλλέξαμε μέσω της αξιολόγησης,

πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση της ομάδας σχεδιασμού, δράσης και αξιολόγησης,

προκειμένου να συζητήσουμε τα αποτελέσματα και να τα αξιοποιήσουμε με το

καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναλύθηκε η κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά και

προχωρήσαμε σε αλλαγές που στόχο είχαν την βελτίωση του υλικού, ως προς τις

δυνατότητες και τις ανάγκες της μαθήτριας.

Θα πρέπει να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι βασικό μέλημα σε όλες τις

τροποποιήσεις, ήταν να δημιουργήσουμε δραστηριότητες οι οποίες είχαν περιθώρια

αλλαγών είτε για ένα πιο δύσκολο επίπεδο. είτε για πιο εύκολο. Θα έπρεπε να

οργανώσουμε ένα υλικό ευέλικτο το οποίο θα μπορούσε να προσαρμόζεται εύκολα

στις ανάγκες της Μαρίας.

Η πρώτη δραστηριότητα που τροποποιήσαμε ήταν αυτή που αφορούσε την

ταύτιση σχημάτων. Αν και η μαθήτρια τα πήγε άψογα στη συγκεκριμένη

δραστηριότητα, μας προβλημάτισε το γεγονός ότι η απουσία λαθών θα μπορούσε να

οφείλεται στην ταύτιση των χρωμάτων και όχι των σχημάτων. Επειδή στην αρχική

δραστηριότητα το κάθε σχήμα είχε συγκεκριμένο χρώμα. η Μαρία θα μπορούσε να

επηρεάζεται από το χρώμα και να παραβλέπει το σχήμα. Γι αυτόν το λόγο η πρώτη

αλλαγή στο φάκελο ήταν να αντικαταστήσουμε τα προηγούμενα χρωματιστά

σχήματα με άσπρα μονόχρωμα σχήματα.

Επιπλέον δημιουργήσαμε και μία παραλλαγή σε αυτήν τη δραστηριότητα. έτσι

ώστε όταν η Μαρία ολοκλήρωνε τον παραπάνω φάκελο με επιτυχία να συνέχιζε σε

ένα πιο δύσκολο επίπεδο. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δομήθηκε ως εξής: η

Μαρία δεν έπρεπε να κάνει πλέον ταύτιση σχημάτων αλλά θα έπρεπε να ταιριάξει το

κάθε σχήμα στην αντίστοιχη εγκοπή του (βλ. παράρτημα Α, εικόνα 6).

Η επόμενη δραστηριότητα αφορούσε την ταύτιση χρωμάτων. Όπως

προαναφέρθηκε, η Μαρία τα κατάφερνε καλά σε αυτόν το φάκελο, ωστόσο η

εκπαιδευτικός της παρατήρησε ότι δεν της άρεσε ιδιαίτερα. Γι' αυτόν το λόγο

αποφασίσαμε να τροποποιήσουμε πλήρως τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να τη

βγάλουμε από τα πλαίσια ενός φακέλου. Παράλληλα, θέλοντας να καταστήσουμε τη

συγκεκριμένη δραστηριότητα πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική, αποφασίσαμε να

χρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που χρησιμοποιούσε καθημερινά η Μαρία. Πιο

συγκεκριμένα σε ένα καλάθι (βλ. παράρτημα Α, εικόνα 7) υπήρχαν τοποθετημένα σε

διαφανή πλαστικά σακουλάκια 4 αντικείμενα καθημερινής χρήσης, διαφορετικών
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χρωμάτων (μία χτένα, ένας καθρέφτης, μία κορδέλα και ένα βραχιόλι). Έξω από το

κάθε σακουλάκι ήταν τοποθετημένο ένα κομματάκι βέλκρο, στο οποίο η μαθήτρια θα

έπρεπε να κολλήσει το κυκλάκι με το αντίστοιχο χρώμα (βλ. παράρτημα Α, εικόνα 8).

Επιπλέον, προετοιμάσαμε και μία ακόμη παραλλαγή αυτής της

δραστηριότητας. Όταν η μαθήτρια θα κατακτούσε την παραπάνω δραστηριότητα, θα

προχωρούσε σε αυτήν την παραλλαγή. Για το κάθε αντικείμενο σχεδιάστηκε μία

εικόνα σε πραγματικό μέγεθος (βλ. παράρτημα Α, εικόνα 9). Σύμφωνα με τη νέα

δραστηριότητα, θα ζητούσαμε από τη μαθήτρια να κάνει ταύτιση ενός πραγματικού

αντικειμένου με την αντίστοιχη εικόνα. Για παράδειγμα, θα δείχναμε στην Μαρία την

εικόνα με τη χτένα και θα της ζητούσαμε να επιλέξει ανάμεσα στα αντικείμενα.

Η δραστηριότητα που αφορούσε την κατασκευή του κουτιού για να

κατηγοριοποιεί η μαθήτρια τα τουβλάκια με βάση τα χρώματα, δεν υπέστη καμία

αλλαγή. Η Μαρία ολοκλήρωνε τη συγκεκριμένη ενέργεια με πλήρη επιτυχία, γεγονός

που μας απέτρεψε από την οποιαδήποτε τροποποίηση.

Ο επόμενος φάκελος που αναδομήθηκε ήταν αυτός που αφορούσε την

σύνθεση εικόνας και συγκεκριμένα τη σύνθεση ενός σώματος ενός αγοριού και ενός

κοριτσιού. Η Μαρία όπως προαναφέρθηκε, τα κατάφερε πολύ καλά σε αυτήν τη

δραστηριότητα. Επομένως αποφασίσαμε ότι η Μαρία θα έπρεπε να γενικεύσει τη

γνώση που είχε αποκτήσει από το συγκεκριμένο φάκελο. Ότι δηλαδή το κάθε σώμα

ανθρώπου χωρίζεται σε κεφάλι, κορμό, και πόδια. Για αυτόν το λόγο εμπλουτίσαμε

το συγκεκριμένο φάκελο με εικόνες από πο).λά αγόρια και κορίτσια με διαφορετικά

χαρακτηριστικά (άλλο χρώμα μαλλιού, άλλα μάτια, άλλο ύψος κ.τ.λ.) (βλ. παράρτημα

Α, εικόνες Ι Ο και 11).

Εmπλέον, έγινε ακόμη μία τροποποίηση. Αφού η Μαρία ολοκλήρωνε την

παραπάνω δραστηριότητα, θα μπορούσε να συνεχίσει με αυτήν την παραλλαγή. Θα

της δινόταν ένας φάκελος με τα αρχικά παιδιά της πρώτης δραστηριότητας. Αυτήν τη

φορά όμως το κάθε παιδί θα ήταν χωρισμένο σε περισσότερα κομμάτια (κεφάλι,

χέρια, λαιμός, κορμός, πόδια και παπούτσια). Η Μαρία θα έπρεπε να συνθέσει αυτήν

τη δυσκολότερη εικόνα.

Η τελευταία δραστηριότητα που δόθηκε στη Μαρία στον πρώτο κύκλο, ήταν

αυτή που αφορούσε τη ταύτιση γραμμάτων. Αυτός ο φάκελος τη δυσκόλεψε

ιδιαιτέρως, ενώ παράλληλα δεν της προσέλκυσε το ενδιαφέρον. Γι' αυτόν το λόγο η

νέα δραστηριότητα είχε ως εξής. Υπήρχαν όλα τα γράμματα της αλφαβήτας

οργανωμένα σε πίνακα και πάνω στο καθένα υπήρχε ένα κομμάτι βέλκρο. Η Μαρία
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θα έπρεπε να τοποθετήσει το κάθε γράμμα στο αντίστοιχο του πίνακα (βλ.

παράρτημα Α, εικόνα 12).

Τέλος, δημιουργήσαμε ακόμη μία δραστηριότητα σχετική με τη γλώσσα.

Θελήσαμε να κάνουμε μία δραστηριότητα λειτουργική για τη μαθήτρια, αλλά

ταυτόχρονα και ελκυστική και κατασκευάσαμε ένα κουτί, μέσα στο οποίο ήταν

γραμμένο το όνομά της. Η Μαρία θα έπρεπε να τοποθετήσει ακριβώς από κάτω τα

αντίστοιχα γράμματα για να ξανασχηματιστεί το όνομα της (βλ. παράρτημα Α, εικόνα

13).

Παράλληλα, δόθηκαν και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αξιολόγησης των

δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτικό (βλ. παράρτημα Γ, πρωτόκολλα αξιολόγησης 2°1)

κύκλου). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα αφορούσαν

μόνο την πρώτη αναδόμηση της κάθε δραστηριότητας και όχι την δεύτερη

παραλλαγή των δραστηριοτήτων.

ο Δράση - Παρατήρηση

Όλες οι αναδομημένες δραστηριότητες δόθηκαν στη Μαρία. Η τάξη συνέχιζε

να είναι χωρισμένη στους χώρους που έχουν προαναφερθεί και η Μαρία πλέον

μπορούσε να ακολουθήσει καλύτερα τον νέο τρόπο εργασίας. Φυσικά, χορηγούνταν

μόνο οι αναδιοργανωμένες δραστηριότητες και όχι οι παλιές. Η Μαρία αντέδρασε σε

γενικές γραμμές καλά στο νέο υλικό, ενώ περισσότερες πληροφορίες κατέγραψε η

εκπαιδευτικός στα πρωτόκολλα αξιολόγησης, όπου αφορούσαν τις αναδομημένες

αλλά και τις νέες δραστηριότητες (βλ. παράρτημα Γ, πρωτόκολλα αξιολόγησης 2()1)

κύκλου).

ο Ανατροφοδότηση από τα δεδομένα. Συμπεράσματα

Τα δεδομένα που προέκυψαν από την αξιολόγηση, ήταν σε γενικές γραμμές

πολύ καλά. Η Μαρία ολοκλήρωσε την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων πολύ

γρήγορα, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτικός να προχωρήσει πολύ σύντομα και στις

δεύτερες αναδομήσεις των δραστηριοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος που αφορούσε την ταύτιση σχημάτων

(ολοκληρώθηκε την πρώτη φορά με ένα μόνο λάθος και από κει και πέρα δεν

ξανασημειώθηκε λάθος. Η εκπαιδευτικός έπειτα από δύο περίπου εβδομάδες

συνέχισε με την επόμενη παραλλαγή της δραστηριότητας που προαναφέρθηκε (βλ.

παράρτημα Α, εικόνα 6).
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Η δραστηριότητα που αφορούσε την ταύτιση των χρωμάτων και περιλάμβανε

το καλάθι με τα καθημερινά αντικείμενα, φάνηκε να αρέσει στη Μαρία (βλ.

παράρτημα Α, εικόνα 8). Η επιτυχής ολοκλήρωση της δραστηριότητας ήταν

αναμενόμενη, αφού ήδη ολοκλήρωνε σωστά την αρχική. αντίστοιχη δραστηριότητα.

Στόχος αυτής της αναδόμησης ήταν να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον της μαθήτριας

καθώς η αρχική μορφή αυτής της δραστηριότητας (βλ. παράρτημα Α. εικόνα 2) δεν

προσέλκυε καθόλου την Μαρία. Παράλληλα, η εκπαιδευτικός άρχισε να δουλεύει με

τη Μαρία και τη δεύτερη παραλλαγή της «άσκησης» αυτής (βλ. παράρτημα Α, εικόνα

9).

Ο επόμενος φάκελος που τροποποιήθηκε ήταν αυτός με τη σύνθεση εικόνας

(βλ. παράρτημα Α. εικόνες 10 και Ι Ι). Σε αυτόν το φάκελο τα αποτελέσματα ήταν

αρκετά ικανοποιητικά, η Μαρία είχε κάνει κάποια λάθη αρχικά, στη συνέχεια όμως

και με τη συνεχή εξάσκηση της πάνω σε διαφορετικές εικόνες, κατάφερε να

ολοκληρώνει με επιτυχία τη δραστηριότητα.

Ο φάκελος που αφορούσε την αλφαβήτα. δυσκόλεψε για άλλη μία φορά τη

Μαρία. η οποία τα κατάφερνε μόνο με συγκεκριμένα γράμματα. Ταύτιζε περίπου τα

μισά γράμματα της αλφαβήτας. Και πάλι όμως αρνιόταν επίμονα τη συγκεκριμένη

δραστηριότητα.

Αντιθέτως. της άρεσε ιδιαιτέρως το κουτί με το όνομα της. Ολοκλήρωσε τη

συγκεκριμένη δραστηριότητα σωστά από την πρώτη κιόλας φορά, ενώ φάνηκε να

ευχαριστιέται ιδιαιτέρως να επεξεργάζεται το συγκεκριμένο κουτΙ

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το δεύτερο κύκλο δράσης, ήταν

αρκετά παρόμοια με αυτά του πρώτου κύκλου. Πιο συγκεκριμένα. και πάλι η Μαρία

τα πήγε εξαιρετικά στις δραστηριότητες που αφορούσαν τις προαπαιτούμενες

δεξιότητες. Ανταποκρίθηκε άμεσα σε όλες τις τροποποιήσεις και τις κατανόησε πολύ

εύκολα.

Ταυτόχρονα, παρόλη την τροποποίηση του φακέλου που αφορούσε το μάθημα

της γλώσσας. η Μαρία δυσκολεύτηκε πολύ και εξέφρασε για άλλη μία φορά τα

αρνητικά συναισθήματα που της δημιουργούσε το συγκεκριμένο είδος

δραστηριότητας. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι η δραστηριότητα με το κουτί

που είχε το όνομα της, ενθουσίασε τη μαθήτρια.

Αυτή η φαινομενικά παράδοξη αντίδραση της μαθήτριας έχει δύο mθανές

αιτιολογίες. Καταρχήν ότι το όνομα της Μαρίας ήταν κάτι σημαντικό γι αυτήν που

ήδη γνώριζε, ενώ παράλληλα το κουτί που περιείχε τη δραστηριότητα ήταν πολύ πιο
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ελκυστικό από το φάκελο με την αλφαβήτα. Ταυτόχρονα η απλή ταύτιση των

γραμμάτων της αλφαβήτας, δεν σήμαινε τίποτα για τη μαθήτρια. με αποτέλεσμα να

αρνείται τόσο επίμονα αυτήν τη δραστηριότ/τα.
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την ιατρική διάγνωση η Μαρία είχε ως δυνατή αίσθηση την όραση. αποφασίστηκε να

τη στείλουν σε σχολείο τυφλών. Το σχολείο αυτό ήταν εντελώς ακατάλληλο για τη

μαθήτρια, όπως έχει προαναφερθεί, αφού δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανένα

μαθητή. Παρ' όλες τις διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών στους αρμόδιους

υπεύθυνους, η μαθήτρια συνέχισε να φοιτά για άλλα τρία χρόνια σε αυτό το σχολείο.

·Επειτα μεταφέρθηκε στο σχολείο κωφών όπου αντιμετώmσε μέσα σε μία σχολική

χρονιά τρεις αλλαγές εκπαιδευτικών.

Όλη αυτή η ασυνέπεια στο σχολικό της περιβάλλον αλλά και η έλλειψη ενός

εξειδικευμένου και κατάλληλου σχολείου, σαφέστατα δημιούργησαν αρνητικές

συνέπειες στην επίδοσή της. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα, ότι στην προκειμένη

περίπτωση οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η μαθήτρια δεν τροφοδοτήθηκαν από την

αναπηρία της αλλά από της έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης, κατάλληλου

εκπαιδευτικού προσωπικού και κατάλληλων εκπαιδευτικών δομών. Τα παραπάνω θα

μπορούσαν να αποτελούν αιτίες βαρύνουσας σημασίας για τη συμπεριφορά της

Μαρίας και τις επιδόσεις σε όλους τους τομείς που αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της

έρευνας δράσης και των προκαταρκτικών δράσεων. Το ζήτημα αυτό συνδέεται

άρρηκτα με την έγκαιρη παρέμβαση. Το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει πολύ

έντονα τον κλάδο της ειδικής αγωγής. Με αυτόν τον όρο εwοούμε την παρέμβαση

διάφορων μηχανισμών πριν τη φοίτηση του παιδιού στο νηπιαγωγείο.

Απευθυνόμαστε λοιπόν σε πολύ μικρές ηλικίες. Πλέον θεωρείται αυταπόδεικτη η

σημασία και η χρησιμότητα της έγκαιρης παρέμβασης (ή πρώιμης, όπως συναντάται

και σε πολλά σημεία της βιβλιογραφίας).

Στα αναλυτικά προγράμματα που αφορούν τους κωφούς και βαρήκοους

μαθητές γίνεται εκτενής λόγος για την έγκαιρη παρέμβαση. Είναι ζωτικής σημασίας η

ύπαρξη της για ένα κωφό μαθητή, καθότι «όταν το ακούον παιδί εγγράφεται στο

νηπιαγωγείο, έχει ήδη αποκτήσει αντιληπτικά alJ..iJ. και εκφραστικά τις περισσότερες

δομές της μητρικής του γλώσσας και έτσι έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί και να

συνδιαλέγεται με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του» (Λαλένη &

Λαμπροπούλου, 2004). Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι ένα κωφό παιδί δεν έχει

αναπτύξει όλες αυτές τις επικοινωνιακές δεξιότητες πριν τη φοίτηση του σε κάποια

σχολική δομή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία καθυστέρηση στην ευρύτερη

μαθησιακή διαδικασία. Εάν όμως θεωρήσουμε ότι η έγκαιρη παρέμβαση είναι

εξαιρετικά σημαντική για ένα κωφό μαθητή, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε το
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πόσο πιο σημαντική. μπορεί να είναι για έναν τυφλοκωφό μαθητή και γενικότερα για

ένα άτομο με πολλαπλές αναπηρίες.

Σύμφωνα με τις Λαλένη & Λαμπροπούλου (2004) στην έγκαιρη παρέμβαση

βασική συμμετοχή πρέπει να έχει η οικογένεια του παιδιού . Επιπλέον. εφαρμόζεται

ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Εξατομικευμένο Οικογενειακό

Πρόγραμμα και το οποίο πρέπει να οργανώνεται σύμφωνα με τις παρακάτω

προϋποθέσεις:

.. Διεπιστημονική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αναγκών του παιδιού

και καθορισμόςτων απαραίτητωνυπηρεσιώνγια την εξυπηρέτησηαυτών των

αναγκών.

.. Αξιολόγηση των πόρων στήριξης. πληροφόρησης και ενδυνάμωσης της

οικογένειας(η οποία θα είναι κατευθυνόμενηαπό την ίδια την οικογένεια) και

καθορισμόςτων τρόπων στήριξης και των υπηρεσιών που χρειάζονταιγια να

ενισχυθεί η δυνατότητα της οικογένειας να ανταποκριθεί καλύτερα στις

ανάγκεςτου παιδιού.

.. Ένα διάγραμμα εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συνταχθεί από

διεπιστημονικήομάδα, μέλη της οποίας θα είναι και οι γονείς των παιδιών.

(Λαλένη& Λαμπροπούλου. 2004)

Δυστυχώς στη χώρα μας η έwοια της έγκαιρης παρέμβασης δεν έχει

ενσωματωθεί σε κανένα θεσμικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. ενώ σε

άλλα ευρωπαϊκά κράτη καθώς και στην Αμερική έχουν δημιουργηθεί Κέντρα

Έγκαιρης Παρέμβασης τα οποία ασχολούνται με τα παιδιά από τη βρεφική και

νηπιακή ηλικία, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να είναι προετοιμασμένα για τη φοίτηση

τους σε κάποια εκπαιδευτική δομή (Λαμπροπούλου, Χ.Η).

Όλη αυτή η αρνητική κατάσταση επηρέασε και τη Μαρία. η οποία είναι μία

ακόμα απόδειξη των αρνητικών συνεπειών τέτοιων «ελαττωματικών» εκπαιδευτικών

συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα. η πρώτη διάγνωση που έλαβε η μαθήτρια από τα

τότε Κ.Δ.Α.γ. ήταν σε ηλικία 8 χρόνων. Η Μαρία είχε φοιτήσει σε γενικό

νηmαγωγείο και για δύο χρόνια σε γενικό δημοτικό (χωρίς την ύπαρξη παράλληλης

στήριξης). Όλη αυτή η γραφειοκρατική καθυστέρηση για τη διάγνωση και για την

παραπομπή της μαθήτριας σε κάποια ειδικευμένη εκπαιδευτική δομή, στέρησε τη

Μαρία από πολύτιμα ερεθίσματα. ι-ι μαθήτρια στα πρώτα χρόνια της ζωής της. δεν

έλαβε κανενός είδους κατάλληλης εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα οι δυσκολίες που της
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προκαλούσε η αναπηρία της να εδραιωθούν και να αποτελούν ένα είδος μόνιμης

συμπεριφοράς στα ερεθίσματα που λάμβανε από το περιβάλλον της.

5.4 Ο ρόλοc της Έρευναc ΔΡάσnc στην εκπαιδευτική παρέμβαση

Η έρευνα δράση αποτέλεσε και αποτελεί μία μέθοδο έρευνας η οποία

απασχόλησε κατά κόρον την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα. Λόγω των

προαναφερθέντων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (βλ. κεφάλαιο 3) που

επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με συγκεκριμένους ανθρώπους και

συγκεκριμένα προβλήματα, πιστεύουμε ότι το μεθοδολογικό σχήμα της έρευνας

δράσης , ανταποκρίθηκε στις σύνθετες και πολύπλοκες απαιτήσεις του παρόντος

εκπαιδευτικού ενεργήματος και συστήματος, εν προκειμένω στο σύστημα που

εκπαιδευόταν η Μαρία.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω της ελευθερίας που παρέχει η συγκεκριμένη

μεθοδολογία στον ερευνητή ή εκπαιδευτικό να μπορεί να εκφράζεται και να

συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία βελτιώνοντας και τον εαυτό του και

τις συνθήκες του μαθησιακού του περιβάλλοντος, την καθιστά ιδιαίτερη «ελκυστική»

και τέλος πιο ρεαλιστική. Τις περισσότερες φορές οι εκπαιδευτικοί αρνούνται να

εμπλακούν σε οποιαδήποτε έρευνα, επειδή νιώθουν ότι δεν είναι επαρκώς

καταρτισμένοι. ι-ι συγκεκριμένη όμως μέθοδος επιτρέπει στον καθένα που

ενδιαφέρεται να συμμετέχει, χωρίς να αφαιρείται ταυτόχρονα η εγκυρότητα της

έρευνας (ΔανιηλΙδου. 2009).

Παράλληλα, η συγκεκριμένη μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από

πολλούς εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση, την τροποποίηση και την ενσωμάτωση

κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας στην σχολική καθημερινότητα. Επιπλέον,

δίνονται πολλές πληροφορίες οι οποίες επεξηγούν και προσδιορίζουν το εκπαιδευτικό

ενέργημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο (Feldman and Mίns[rell 2000· Kemmis and

McTaggarι.1998).

Ταυτόχρονα, η ευελιξία και η υποκειμενικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου

ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την προτίμηση της. Η υποκειμενικότητα όμως, ενέχει

κάποιες σημαντικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, τα συμπεράσματα που

διεξάγονται από την κάθε έρευνα δράση δεν μπορούν να γενικευτούν, αλλά θα πρέπει

να καθίσταται σαφές ότι αφορούν και εφαρμόζονται μόνο στη συγκεκριμένη
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περίπτωση (Argyropoulos & NikoIaraίzί, 2009). Επιπλέον, η έρευνα δράση επιτρέπει

στον εκάστοτε εκπαιδευτικό να ελέγχει πολλές παραμέτρους στην εκπαιδευτική

διαδικασία. Ταυτόχρονα, επειδή το εκπαιδευτικό ενέργημα εμπεριέχει πολλές

μεταβλητές και πολλές ανατροπές. δίνει το δικαίωμα στον ερευνητή ή στην

ερευνητική ομάδα να τροποποιήσει οτιδήποτε θέλει χωρίς να διακινδυνεύει η

εγκυρότητα της έρευνας (Δανιηλίδου, 2009 . Cohen & Manion, 2000).

Εξετάζοντας συνοπτικά την επιλογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας που

εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία. υποστηρίζουμε ότι το πλαίσιο της έρευνας

δράσης ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στις δραματικές αλ/αγές

που έγιναν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης της Μαρίας. όσον αφορά το

εκπαιδευτικό της πλαίσιο, αλλά και στις στρατηγικές διδασκαλίας που

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης της. Η ευελιξία κινήσεων που

μας παρείχε η έρευνα δράση ταίριαξε απόλυτα στην περίπτωση της Μαρίας και

πιστεύουμε ότι θα ταίριαζε και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα συνδύαζε παρόμοιο

αριθμό δυσκολιών και προβλημάτων.

5.5 Προτάσειc

Με βάση τα δεδομένα αυτής της έρευνας και τη σχετική βιβλιογραφία καθώς

και τα σημεία που αναδείχθηκαν στη συζήτηση θα κατατεθούν διάφορες προτάσεις.

Οι προτάσεις αυτές με αφορμή τη Μαρία, θα αναφέρονται και σε μαθητές γενικότερα

με έχουν τυφλοκώφωση.

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά ουσιαστικά το ευρύτερο

εκπαιδευτικό σύστημα. είναι η έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών δομών για

τυφλοκωφούς μαθητές α'λλά και για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες. Δεν είναι

δυνατόν τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες. να μην έχουν ένα κατάλληλο μαθησιακό

περιβάλλον το οποίο θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες

τους. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν σχολεία που θα μπορούν να δέχονται και

να εκπαιδεύουν οποιαδήποτε περίπτωση ανάπηρου ατόμου.

Η επόμενη πρόταση αφορά τις διαδικασίες κατά τις οποίες αποφασίζεται το σε

ποια εκπαιδευτική δομή θα φοιτήσει ο κάθε μαθητής. Μετά τη διάγνωση γίνεται η

παραπομπή του μαθητή σε κάποια εκπαιδευτική μονάδα και αν για κάποιο λόγο
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ζητηθεί επανεξέταση της περίπτωσης, καθυστερεί πάρα πολύ. Οι γραφειοκρατικοί

μηχανισμοί που αφορούν οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία του κράτους, δυστυχώς

ενυπάρχουν και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για να αλλάξει όλη αυτή η αναίτια

καθυστέρηση θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επαναξιολόγηση του κάθε μαθητή, αλλά

και συνεχής αξιολόγηση της καταλληλότητας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Εάν

αυτά τα δύο γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με υπεύθυνο τρόπο, τότε η

οποιαδήποτε αλλαγή σε σχολική δομή θα αποτελεί μία διαδικασία ρουτίνας. Άλλωστε

το ζήτημα της αξιολόγησης και της επαναξιολόγησης έχει χαρακτηριστεί από

πολλούς ερευνητές ως πολύ σημαντικό κομμάτι της πορείας ενός παιδιού με ειδικές

ανάγκες και θα έπρεπε έτσι να αντιμετωπίζεται από όλες τις εκπαιδευτικές δομές

(Παντελιάδου, 2008).

Ένα θέμα που απασχόλησε και τους εκπαιδευτικούς της Μαρίας αλλά και την

ομάδα σχεδιασμού, ήταν το αναλυτικό πρόγραμμα που αφορούσε την αναπηρία της

τυφλοκώφωσης. Αν και όλοι οι εκπαιδευτικοί της μαθήτριας είχαν διαβάσει το

συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα δεν το χρησιμοποιούσαν διότι όπως

χαρακτηριστικά είπαν: «δεν τους κάλυπτε». Οι ελλείψεις του εντοπίζονται στο

γεγονός ότι η ανάλυση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αφορά μόνο τις

επικοινωνιακές δεξιότητες. Επιπλέον δίνονται σχετικά λίγες πληροφορίες για κάποιες

τροποποιήσεις που πρέπει να γίνονται ως προς το χώρο τον τρόπο διδασκαλίας Κ.α.

Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαίο να γίνει μια αναθεώρηση και εμπλουτισμός του

ήδη υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. έτσι ώστε να διευκολύνει τους

εκπαιδευτικούς στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη σε όλες τις μορφές

εκπαίδευσης παιδιών με τυφλοκώφωση.

Σε αυτό το σημείο και έπειτα από τα αποτελέσματα της δικής μας

εκπαιδευτικής παρέμβασης θα θέλαμε να προτείνουμε να ενταχτεί η μέθοδος

T.E.A.C.C.H. στο αναλυτικό πρόγραμμα των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες αλλά

και των ατόμων με τυφλοκώφωση. Η συγκεκριμένη μέθοδος όπως έχει προαναφερθεί

έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε πολλές ομάδες μαθητών (βλ. σελ. 59) και με

αφορμή την παρούσα έρευνα διαπιστώσαμε τα οφέλη που είχε η συγκεκριμένη

μέθοδος. Το πολύ θετικό στοιχείο της συγκεκριμένης μεθόδου είναι το γεγονός ότι

μελετά και αναλύει το κάθε βήμα της μαθησιακής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, η

μέθοδος T.E.A.C.C.H. καταπιάνεται από την αναδόμηση του χώρου μέχρι και τη

δόμηση του εκπαιδευτικού υλικού. Μία τέτοια προοπτική βοηθά πολύ τον κάθε

εκπαιδευτικό να οργανώσει τη μαθησιακή διαδικασία.
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Ένα τελευταίο ζήτημα, που αφορά και την ατομική περίπτωση της Μαρίας

αJJ..ά και τον πληθυσμό των ατόμων με τυφλοκώφωση καθώς και των ατόμων με

πολλαπλές αναπηρίες. είναι η έλλειψη επαγγελματικού περιεχομένου στο ατομικό

εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Η Μαρία όπως έχει προαναφερθεί είναι 12 χρονών κα

σκοπός της εκπαίδευσης της δεν θα πρέπει να είναι γνωστικού περιεχομένου αλ/,ά

επαγγελματικού. Οι προεπαγγελματικές δεξιότητες θα πρέπει να ενσωματώνονται σε

κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Διότι στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι να αποκτήσει

ο μαθητής στείρες γνώσεις ξεκομμένες από την καθημερινότητα του, αλλά θα πρέπει

να διδάσκεται λειτουργικές δεξιότητες οι οποίες ως στόχο θα έχουν τη μετέπειτα

επαγγελματική αποκατάσταση του (Duran, 1985' HowJin" στο Μποβολή &

Ταρατόρη, 2(08).
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Αντι . επιλόγου

Η παρούσα έρευνα δράση ήταν μία εξαιρετικά έντονη εμπειρία. Η αρχική μας

επιδίωξη να οργανώσουμε εκπαιδευτικό υλικό για τη Μαρία, επιτεύχθηκε.

Προκειμένου όμως να καταφέρουμε να οργανώσουμε όλο αυτό το υλικό χρειάστηκε

μία εκτεταμένη παρατήρηση και μία καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας

σχεδιασμού. Αναδείχθηκαν η σημαντικότητα της αξιολόγησης και της οργανωμένης

και συγκροτημένης παρέμβασης.

Παρουσιάστηκαν ποικίλα προβλήματα και δυσκολίες που λειτουργούσαν ως

τροχοπέδη στη μαθησιαΙCΉ εξέλιξη της μαθήτριας. Διαmστώθηκε η μεγάλη εmρροή

εξωτερικών παραγόντων στην εκπαιδευτική πορεία της Μαρίας. Για παράδειγμα η

ύπαρξη εκπαιδευτικών που δεν γνώριζαν την νοηματική, με αποτέλεσμα να μην

μπορούν να επικοινωνήσουν με τη μαθήτρια.

Έπειτα από όλη την παραπάνω συζήτηση όπου αναδύθηκαν κεντρικά

ζητήματα που αφορούν είτε στο κλειστό σχολικό περιβάλλον της μαθήτριας, είτε στο

ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κάθε αλλαγή απαιτεί

προσωπική προσπάθεια αλλά σε συνδυασμό με μια γενικότερη θεσμική αλλαγή του

εκπαιδευτικού συστήματος. Δυστυχώς όμως πολλές φορές δεν μπορούμε να

ασκήσουμε πίεση και να αλλάξουμε κάποιους κρατικούς μηχανισμούς. ωστόσο είναι

ευθύνη του καθένα από εμάς που εμπλέκεται στο χώρο της ειδικής αγωγής να

προσφέρει το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά με αναπηρία συνδυάζοντας θεωρία και

πράξη σε ένα διευκολυντικό και ενισχυτικό μαθησιακό περιβάλλον.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ
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Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Εικόνα 5

Εικόνα 6
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Εικόνα 7

Εικόνα g
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Εικόνα 9

Εικόνα 10
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..

Εικόνα 11

Α Β Γ

Δ Ε Ζ

Η Θ Ι

Κ λ Μ

Εικόνα 12

78
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Τ Υ 'Ι!
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Εικόvα 13

(τα γράμματα του οvόματος καλύΦθηκαv για τηv προστασία τωv προσωπικώv

δεδομέvωv της μαθήτριας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ

ΠΡΩΤΟΚΟΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΩτον ΚΥΚΛον
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ΤΙΤΛΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: ΣΧΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΠΟΧΟΣ: ΤΑΥΤΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΚΥΚΛΟΣ, ΤΡΙΓΩΝΟ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ

ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ: 1)2 τετράγωνα

2) 2 κύκλοι

3) 2 τρίγωνα

4)2 παραλληλόγραμμα

Σ «τικ' απεικόνισ του ακέλοu

•
•• -
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

ΦΑΣΗ Α' (εύκολο επίπεδο): Αυξανόμενη δυσκολία

Αρχικά τοποθετούμε πρώτα όλα τα κομμάτια του Φακέλου στη θέση τους

αΦήνοντας μόνο ένα κοιιμάτι στο φακελάκι εκτός της θέσης του. Ζητάμε από τη

μαθήτρια να τοποθετήσει μόνο εκείνο το σχήμα στη θέση του.

Στη συνέχεια, εκτελούμε την παραπάνω διαδικασία, μόνο που αΦήνουμε

δύο (2) σχήματα στο φακελάκι για να τα τοποθετήσει η μαθήτρια στη θέση τους.

ΦΑΣΗ Β' (δύσκολο επίπεδο: πλήρης αυτονομία)

Όλα τα σχήματα που πρέπει να συμπληρώσει η μαθήτρια βρίσκονται μέσα στο

φακελάκι. Η μαθήτρια θα πρέπει να ολοκληρώνει τη δραστηριότητα μόνη της.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ EΠΙΤVXΙAΣ:

Ως κριτήριο επιτυχίας ορίζεται η συμπλήρωση των τριών (3) από τα τέσσερα

(4) (ποσοστό περίπου 75%) σχημάτων για τουλάχιστον τρεις (3) Φσρές.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ τον ΦΥΛΛον ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Αρχικά, συμπληρώνουμε το Φύλ/ο αξιολόγησης σημειώνοντας στο κουτάκι της

επίδοσης για κάθε κομμάτι της δραστηριότητας. Στο τέλος μετράμε συνολικά τις

επιτυχίες της μαθήτριας.

Ως διδακτικές συνθήκες έχουμε ορίσει την ανεξάρτητη εργασία (εδώ το άτομο

εκτελεί μόνο του τη δραστηριότητα) ή την 1 προς 1 διδασκαλία (το παιδί δουλεύει

με τη βοήθεια κάποιου άλλου).

Στο τελικό κομμάτι των παρατηρήσεων, συμπληρώνουμε οτιδήποτε θεωρούμε ότι

μπορεί να επηρέασε τη διαδικασία της αξιολόγησης και γενικότερα οτιδήποτε

μπορεί να μας προκάλεσε εντύπωση.

82



ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

Ημ/νία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: •.......................................•.•..••.•.

ΔΙΔΑΚΤιΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Αυτόνσμη εργασία .....•.••1: 1 ΔιδασΚαλία..•....••

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤιΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ

1. Κύκλος Θέση 1

2. τετράγωνο Θέση 2

3. παραλληλόγραμμσ Θέση 3

4. τρίγωνο Θέση 4

ΣΥΝΟΛΟ 4

Ε ή 2 = Επιτυχία, ΑΝ ή 1 = Αναδυόμενη, ΑΠ ή Ο = Αποτυχία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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ΤίΤΛΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΠΟΧΟΣ: ΤΑΥΤΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ

ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ:

ο 1 ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ

ο 1 πονΜΚΙ ΚΙΤΡΙΝΟ

ο 1 ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ο 1 ΠΙΠΕΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ

ο 1 ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ο 1 ΦΡΑΟΥΛΑ (ΚΟΚΚΙΝΗ)

ο 1 ΚΥΚΛΟΣ ΜΠΛΕ

ο 1 ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΠΛΕ

Σ UαTLK' απεικόνισ του φακέλου

• ~

~

,.. • ~

••• • ~
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΙΑ:

ΦΑΣΗ Α' (εύκολο επίπεδο): Αυξανόμενη δυσκολία

Αρχικά τοποθετούμε πρώτα όλα τα κομμάτια τσυ Φακέλοu στη θέση τους

αΦήνOVΤας μόνο ένα κομμάτι στο φακελάκι εκτός της θέσης του. Ζητάμε από τη

μαθήτρια να τοποθετήσει μόνο εκείνο το κομμάτι στη θέση του.

Στη συνέχεια, εκτελούμε την παραπάνω διαδικασία, μόνο που αΦήνοuμε

δύο (2) κομμάτια στο φακελάκι για να τα τοποθετήσει η μαθήτρια στη θέση τους.

ΦΑΙΗ Β' (δύοκολο επίπεδο: πλήρης αυτονομία)

Όλα τα κομμάτια που πρέπει να συμπληρώσει η μαθήτρια βρίσκονται μέσα

στο Φακελάκι. Η μαθήτρια θα πρέπει να ολοκληρώνει τη δραστηριότητα μόνη της.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ:

Ως κριτήριο επιτυχίας ορίζεται η συμπλήρωση των τριών (3) από τα τέσσερα

(4) (ποσοστό περίπου 75%) κομματιών για τουλάχιστον τρεις (3) Φορές.

ΙΥΜΠΛΗΡΩΙΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΙΙΑΙ:

Αρχικά, συμπληρώνουμε το Φύλλο αξιολόγησης σημειώνοντας στο κουτάκι

της επΙδοσης για κάθε κομμάτι της δραστηριότητας. Στο τέλος μετράμε συνολικά τις

επιτυχΙες της μαθήτριας.

Ως διδακτικές συνθήκες έχουμε ορίσει την ανεξάρτητη εργασία (εδώ το

άτομο εκτελεί μόνο του τη δραστηριότητα) ή την 1 προς 1 διδασκαλία (το παιδί

δουλεύει με τη βοήθεια κάποιου άλλου).

Στο τελικό κομμάτι των παρατηρήσεων, συμπληρώνουμε οτιδήποτε

θεωρούμε ότι μπορεί να επηρέασε τη διαδικασία της αξιολόγησης και γενικότερα

οτιδήποτε μπορεί να μας προκάλεσε εντύπωση.
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φνλ/Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

Ημ/νία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

ΔΙΔΑΚΤιΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Αυτόνομη εργασία 1: 1 ΔιδασΚαλία .

Ε η 2 = Επιτυχια, ΑΝ ή 1 = Αναδυομενη, ΑΠ η Ο = Aπoτuxια

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤιΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ

1. Φράοuλα Θέση 1

2. Πουλάκι θέση 2

3. Μπλούζα Θέση 3

4. Πιπεριά Θέση 4

ΣΥΝΟΛΟ 6

. . . . .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...... .

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................
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ΤίΤΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΥ: ΑΓΟΡΙ - ΚΟΡΙΤΣΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: ΙΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ (ΑΓΟΡΙ- ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΟΜΜΑΤιΑ

ΑΓΟΡΙΟΥ - ΚΟΡΙΤΣΙΟΥΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ

ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ: 1) Φιγούρα άντρα

2) Φιγούρα γυναίκας

3) κομμάτι 1: κεΦάλι αγοριού

4) κομμάτι 2 : κορμός αγοριού

S) κομμάτι 3 : πόδια αγοριού

6) κομμάτι 4: κεΦάλι κοριτσιού

7) κομμάτι 5 : κορμός κοριτσιού

8) κομμάτι 6 : πόδια κοριτσιού

Σ (πικ απεικόνισ του φακέλοu

ι ι
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

ΦΑΣΗ Α' (εύκολο επίπεδο): Αυξανόμενη δυοκολία

Αρχικά τοποθετούμε πρώτα όλα τα κομμάτια του φακέλοu στη θέση τους

αφήνovτας μόνο ένα κομμάτι στο φακελάκι εκτός της θέσης του. Ζητάμε από τη

μαθήτρια να τοποθετήσει μόνο εκείνο το κομμάτι στη θέση του.

Στη συνέχεια, εκτελούμε την παραπάνω διαδικασία, μόνο που αΦήνοuμε

δύο (2) κομμάτια στο φακελάκι για να τα τοποθετήσει η μαθήτρια στη θέση τους.

ΦΑΣΗ Β' (δύοκολο επίπεδο: πλήρης αυτονομία)

Όλα τα κομμάτια που πρέπει να συμπληρώσει η μαθήτρια βρίσκονται μέσα

στο φακελάκι. Η μαθήτρια θα πρέπει να ολοκληρώνει τη δραστηριότητα μόνη της.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ EΠΙΤVXΙAΣ:

Ως κριτήριο επιτυχίας ορίζεται η συμπλήρωση των πέντε (5) από τα έξι (6)

(ποσοστό περίπου 80%) κομματιώντων εικόνων για τουλάχιστον τρεις (3) Φορές.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ τον φνλ/ον ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Αρχικά, συμπληρώνουμε το Φύλλο αξιολόγησης σημειώνοντας στο κουτάκι

της επίδοσης για κάθε κομμάτι της δραστηριότητας. Στο τέλος μετράμε συνολικά τις

επιτυχίες της μαθήτριας.

Ως διδακτικές συνθήκες έχουμε ορίσει την ανεξάρτητη εργασία (εδώ το

άτομο εκτελεί μόνο του τη δραστηριότητα) ή την 1 προς 1 διδασκαλία (το παιδί

δουλεύει με τη βοήθεια κάποιου άλλου).

Στο τελικό κομμάτι των παρατηρήσεων, συμπληρώνουμε οτιδήποτε

θεωρούμε ότι μπορεί να επηρέασε τη διαδικασία της αξιολόγησης και γενικότερα

οτιδήποτε μπορεί να μας προκάλεσε εντύπωση.
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

Ημ/νία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ..

ΔΙΔΑΚΤιΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Αυτόνομη εΡΥαοία Ι: Ι ΔιδαοΚαλία .........

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ

Ι. ΚεΦάλι αγοριού Θέοη Ι

2. Στήθος αγοριού Θέοη 2

3. Πόδια αγοριού θέση 3

4. ΚεΦάλι κοριτσιού Θέση 4

S. Στήθος κοριτσιού Θέση 5

6. Πόδια κοριτσιού Θέση 6

ΣΥΝΟΛΟ 6

Ε ή 2 = Επιτυχ(α, ΑΝ ή Ι = Αναδυόμενη, ΑΠ ή Ο =Αποτυχία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

...................................................................................................... 0.0 •••••••••••• 0.0 ..

................................................................................................................................................

............................................................._ .

................................................................................................................................................

...... .

...... .
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Τ1ΤΛΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤιΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΤΑΥΤιΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤιΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚλ/ΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ

ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ:

ο Τα γράμματα του ονόματος 2 Φορές

Σχηματική απεικόνιση του Φακέλοu

Β Α Ζ Ο

"
,

" /
O~/Z

Β

Α

..
ΒΕΛΚΡΟ ΓΙΑ

ΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ

ΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

ΦΑΣΗ Α' (εύκολο επίπεδο): Αυξανόμενη δυσκολία

Αρχικά τοποθετούμε πρώτα όλα τα γράμματα του φακέλοu στη θέση τους

αΦήνοντας μόνο ένα γράμμα στο φακελάκι εκτός της θέσης του. Ζητάμε από τη

μαθήτρια να τοποθετήσει μόνο εκείνο το γράμμα στη θέση του.

Στη συνέχεια, εκτελούμε την παραπάνω διαδικασία, μόνο που αΦήνοuμε

δύο (2) γράμματα στο φακελάκι για να τα τοποθετήσει η μαθήτρια στη θέση τους.

ΦΑΣΗ Β' (δύσκολο επίπεδο: πλήρης αυτονομίαl

Όλα τα γράμματα που πρέπει να συμπληρώσει η μαθήτρια βρίσκονται μέσα

στο φακελάκι. Η μαθήτρια θα πρέπει να ολοκληρώνει τη δραστηριότητα μόνη της.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ EΠΙΤVXΙAΣ:

Ωι:; κριτήριο επιτυχίας ορίζεται η συμπλήρωση των τριών (3) από τα τέσσερα

(4) (ποσοστό περίπου 75%) γραμμάτων για τουλάχιστον τρεις (3) Φορές.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Αρχικά, συμπληρώνουμε το Φύλλο αξιολόγησης σημειώνοντας στο κουτάκι

της επίδοσης για κάθε κομμάτι της δραστηριότητας. Στο τέλος μετράμε συνολικά τις

επιτυχίες της μαθήτριας.

Ως διδακτικές συνθήκες έχουμε ορίσει την ανεξάρτητη εργασία (εδώ το

άτομο εκτελεί μόνο του τη δραστηριότητα) ή την 1 προς 1 διδασκαλία (το παιδί

δουλεύει με τη βοήθεια κάποιου άλλου).

Στο τελικό κομμάτι των παρατηρήσεων, συμπληρώνουμε οτιδήποτε

θεωρούμε ότι μπορεί να επηρέασε τη διαδικασία της αξιολόγησης και γενικότερα

οτιδήποτε μπορεί να μας προκάλεσε εντύπωση.
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φνλ/Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

Ημ/νία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

ΔΙΔΑΚΤιΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Αυτόνσμη εΡΥασία 1: 1 ΔιδασΚαλία .

Ε ή 2 = Επιτυχια, ΑΝ η Ι = Αναδυομενη, ΑΠ ή Ο = Αποτυχια

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ

1. Θέση 1

2. Θέση 2

3. Θέση 3

4. Θέση 4

5. Θέση 5

6. Θέση 6

7. Θέση 7

8. Θέση 8

ΣΥΝΟΛΟ

. . . .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

......................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΗΜΑΤΑ

φνλ/Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

Ημ/νία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Αυτόνομη εργασία 1: 1 ΔιδασΚαλία .

Ε η 2 = Επιτυχια, ΑΝ η 1 =Αναδυομενη, ΑΠ η Ο =Αποτυχια

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ

1. Παραλληλόγραμμο Θέση 1

2. Κύκλος Θέση 2

3. Τετράγωνο Θέση 3

4. Τρίγωνο Θέση 4

ΣΥΝΟΛΟ 4

. . . . . .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

......................................................................................................._ .

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

Ημ/νία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΥΝΘΗΚΕΣ: Αυτόνομη εργασία 1: 1 ΔιδασΚαλία .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ

1. Α Θέση 1

2. Β Θέση 2

3. Γ Θέση 3

4. Δ Θέση 4

S. Ε Θέση S

6. 2 Θέση 6

7. Η Θέση 7

8. Θ Θέση 8

9. Ι Θέση 9

10. Κ Θέση 10

11. Λ Θέση 11

12. Μ Θέση 12

13. Ν Θέση 13

14. - Θέση 14

lS. Ο Θέση 1S

16. Π Θέση 16

17. Ρ Θέση 17

18. Σ Θέση 18

19. Τ Θέση 19

20. V Θέση 20

21. Φ Θέση 21

22. Χ Θέση 22
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Ε ή 2 =Επιτυχια, ΑΝ ή 1 =Αναδυόμενη, ΑΠ ή Ο =Aπoτuxια

23. Ψ Θέση 23

24. Ω Θέση 24

ΙΥΝΟΛΟ 24

.

ΓΕΝΙΚΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΙΕΙΙ:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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ΤιΤΛΟΣ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΓΟΡΙ- ΚΟΡΙΤΣΙ

φνΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ...................................•••.•................

Ημ/υία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ..•.••••...........................•.••.•.•..•.•.•

ΔΙΔΑΚΤιΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Αυτόυσμη εΡΥασία .....•..•1: 1 ΔιδασΚαλία.....•.••

Ε ή 2 = Επιτυχία, ΑΝ ή 1 = Αυαδυόμευη, ΑΠ η Ο =ΑποτυχΙα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤιΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ

1. ΚεΦάλι κοριτσιού Θέση 1

2. Στήθος κοριτσιού Θέση 2

3. Πόδια κοριτσιού Θέση 3

4. ΚεΦάλι αγοριού Θέση 4

5. Στήθος αγοριού Θέση 5

6. Πόδια αγοριού Θέση 6

ΣΥΝΟΛΟ 6

.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

................................................................................................................................................

........................................_ .

.............................................................................................._ .

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..........................................................................................
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

Ημ/νία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ...........................................•......

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΥΝΘΗΚΕΣ: Αυτόνομη εργασία 1: 1 ΔιδασΚαλία .

Ε η 2 = ΕπιτυχΙα, ΑΝ η 1 = Αναδuομενη, ΑΠ η Ο = Aπoτuxια

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ

1. Κορδέλα Πράσινη

2. ΚαθρεΦτάκι Κίτρινο

3. Χτένα Μπλε

4. Βραχιόλι Κόκκινο

ΣΥΝΟΛΟ 4

. . . . .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

...._ - .

............................- .

............................................................................_ _ _ ..
•••••• 0.0 ••••_ _ ••••_ - ..

... ._ _ _ ..

......._ _ _ _ ..

......................................................................................................_ _ _.-

.............................................
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Τ1ΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

Υλ/Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

Ημ/νία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: .

ΔΙΔΑΚΤιΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Αυτόνομη εΡΥασία 1: 1 ΔιδασΚαλία .

Ε η 2 =Επιτυχια, ΑΝ ή 1 =Αναδυόμενη, ΑΠ η Ο =ΑποτυχΙα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ

1. Θέση 1

2. Θέση 2

3. Θέση 3

4. Θέση 4

5. Θέση 5

ΣΥΝΟΛΟ 5

. . .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

.................................................................................................................................._ .

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

......................................................._ .

................................................................................................................................................

..........................................................................................
(Στο παραπάνω πίνακα έχουν παραλειΦθεί τα γράμματα του ονόματος της

μαθήτριας για την προστασία των προσωπικών της δεδομένωνl·
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