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Η ενεργητική ακρόαση των 
παιδιών στο Ειδικό Νηπιαγωγείο 

 

 
Επιμορφωτικό υλικό από Πιλοτικό Πρόγραμμα 

   
της Ραχήλ Μαρτίδου και της Ευστρατία Σοφού  

  
Θεσσαλονίκη 2014  

 
Εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος 

 
από την Αθανασία Εμμανουηλίδου 

  
 



Ο γενικός σκοπός του προγράμματος  
είναι να κατανοήσουν οι νηπιαγωγοί την έννοια και τη σημασία 

της ενεργητικής ακρόασης των παιδιών και  
να την εντάξουν στη καθημερινή πρακτική τους στην τάξη.  

Ειδικότερα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:  
• Να δοθούν ευκαιρίες στα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις τους, τις 

ιδέες τους, τις ανησυχίες και τα συναισθήματά τους.  
• Να χρησιμοποιήσουν οι νηπιαγωγοί διαφορετικές μέθοδοι, τεχνικές και 

εργαλεία που θα επιτρέψουν να ακουστεί η «φωνή» των παιδιών.  
• Να ενισχύσουν την ικανότητά τους να αναστοχάζονται κριτικά για την 

πρακτική τους στην τάξη και να χρησιμοποιούν τον αναστοχασμό τους 
για να την αλλάξουν όταν είναι αναγκαίο.  

• Να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των νηπιαγωγών, των παιδιών και των 
γονέων  

• Να σχεδιάζουν οι νηπιαγωγοί δραστηριότητες ενεργητικής ακρόασης 
θέτοντας τον κατάλληλο στόχο, συλλέγοντας δεδομένα και αξιολογώντας 
τις δραστηριότητες  
 



Πιο συγκεκριμένα… 

Ενεργητική ακρόαση  
σημαίνει να δίνεις προσοχή σε όσα λένε 

-όχι μόνο με τον προφορικό λόγο αλλά και με τη γλώσσα του 
σώματός τους,  

 και όσα κάνουν τα παιδιά  
και να τα ενθαρρύνεις να μοιραστούν τις σκέψεις τους και τα 

συναισθήματά τους. 
 Σημαίνει να δίνεις προσοχή  

στους πολυάριθμους δημιουργικούς τρόπους που 
μεταχειρίζονται  

για να εκφράσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους.  
Η ενεργητική ακρόαση είναι στενά συνδεδεμένη με τη 

συμμετοχή.  
Η συμμετοχή αφορά την ενεργητική εμπλοκή των παιδιών  

στη λήψη αποφάσεων σχετικά με ζητήματα 
 που αφορούν τη ζωή τους στο νηπιαγωγείο.  



Γιατί δίνουμε έμφαση στην ενεργητική 
ακρόαση των παιδιών; 

 
Σε διεθνές επίπεδο, 

  το κίνημα για τα δικαιώματα των παιδιών  
και από την άλλη,  

η ανάδυση ενός νέου επιστημονικού κλάδου,  
της κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας,  

επέδρασαν στην προώθηση διαφοροποιημένων 
αντιλήψεων  

για το παιδί και την παιδική ηλικία.  



Η κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας  
προώθησε την αντίληψη ότι τα παιδιά, 
 είναι ειδήμονες της δικής τους ζωής  

και ότι 
οι ιδέες και οι επιλογές τους 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 
 
 

•Στη χώρα μας τόσο τα νέα προγράμματα σπουδών για την 
προσχολική εκπαίδευση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-ΥΠΔΒΜΘ, 
2011) όσο και το πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας στην προσχολική εκπαίδευση (ΙΕΠ, 2012) 
αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργητικής ακρόασης.  

 



Ποια είναι τα οφέλη από την ενεργητική ακρόαση;  
Κυρίως… 

 
Για τα παιδιά  

•Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η συναισθηματική τους ανάπτυξη  
•Γίνονται πιο ενεργοί συμμέτοχοι στην εκπαιδευτική διαδικασία  
•Αναπτύσσουν νέες δεξιότητες  
•Αναγνωρίζεται η διαφορετικότητά τους  
 

Για τους εκπαιδευτικούς  
•Ανταποκρίνονται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες  
και στα ενδιαφέροντα των παιδιών 

•Γνωρίζουν και κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες, τις δυνατότητες και 
τα ενδιαφέροντα των παιδιών  
•Τους δίνει την ευκαιρία να αναστοχαστούν  
και να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους με τα παιδιά  
και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν μαζί τους.  
•Βελτιώνουν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές 



Υπάρχουν βέβαια κι άλλα οφέλη… 
 

Για τους γονείς  
•Προωθεί τον διάλογο με τα παιδιά τους και τους εκπαιδευτικούς  

 
 

Αλλά γενικότερα και για… 
Για το σχολείο 

•Αναπτύσσει ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης  
•Βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

•Παρέχει χειροπιαστά στοιχεία για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας  
•Μπορεί να συμβάλλει στις αλλαγές του περιβάλλοντος του 
νηπιαγωγείου  



Στο νηπιαγωγείο υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για ενεργητική 

ακρόαση. 

 

Πόσο μάλλον στο Ειδικό Νηπ/γείο, όπου ο αριθμός των νηπίων 

είναι μικρός και πολλές φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

τα παιδιά, είναι ιδιαίτερα μεγάλα…  

και για να «ξεπεραστούν», απαιτείται η διαδικασία της ενεργητικής 

ακρόασης κι η εξατομικευμένη προσέγγιση  

κι όχι η ομαδοποίηση βασιζόμενη στη νοητική ή σωματική τους 

αναπηρία.  

 

Εν τέλει δε γίνεται  παρέμβαση για αυτά και χωρίς αυτά. 

 
Με αυτή την έννοια  

η ενεργητική ακρόαση είναι αναπόσπαστο μέρος όλων των δράσεων του 
καθημερινού προγράμματος.  

Ωστόσο  
μπορεί να υπάρξουν και στοχευμένες δράσεις ενεργητικής ακρόασης και 

εμπλοκής των παιδιών 

  



Στην εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος 
 και στον σχεδιασμό του προγράμματος. 

 Η ενεργητική ακρόαση των παιδιών  
μπορεί να συνδυαστεί με τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος. 
 

 Τα εργαλεία και οι τεχνικές ακρόασης προσφέρουν τη δυνατότητα  
να ακούσουμε τα παιδιά τόσο σε σχέση με τη μάθηση  

όσο και σε σχέση με τον τρόπο που βιώνουν τις εμπειρίες τους στο 
νηπιαγωγείο. 

 
 Επίσης η ενεργητική ακρόαση μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό  

να σχεδιάσει τις δραστηριότητες του προγράμματος 
 με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών  

 
Ενδεικτικοί τρόποι 

 με τους οποίους η ενεργητική ακρόαση  
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην προσχολική εκπαίδευση: 

  



 

 

…άλλοι τρόποι εφαρμογής προγράμματος  
 

Για τη στήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

 ή για παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά 
περιβάλλοντα. 

  
Η δυνατότητα που προσφέρει η ενεργητική ακρόαση 

 να χρησιμοποιηθούν οπτικές μέθοδοι 
 και άλλες που δεν βασίζονται στο γραπτό λόγο 

 συνιστά μια σημαντική προσέγγιση  
όταν δουλεύουμε με παιδιά 

 τα οποία είτε έχουν δυσκολίες στη λεκτική επικοινωνία 
 είτε δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα την ελληνική.   



Αλλά και για… 
 

τη βελτίωση και τον αναστοχασμό των πρακτικών μας στην 
τάξη.  

Η ενεργητική ακρόαση των παιδιών μπορεί να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς  

στον αναστοχασμό των πρακτικών τους στην τάξη,  
στη λήψη αποφάσεων  

και στη βελτίωση του παιδαγωγικού τους έργου.  
 



Εφαρμογή του προγράμματος στο Ειδικό Νηπ/γείο Ν. 
Προποντίδας 

Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν:              4, αλλά με επικέντρωση σε 1 

Ονοματεπώνυμο νηπιαγωγού:                       Αθανασία Εμμανουηλίδου 

Έναρξη προγράμματος: Νοέμβριος 2014      Λήξη προγράμματος: Φεβρουάριος 2015 

 
Πλαίσιο: Το τμήμα του Ειδικού Νηπ/γείου, αποτελείται από τέσσερις 
μαθητές. Ένα προνήπιο τη Β. που φοιτά πολύ σπάνια στο Νηπιαγωγείο 
-μιας και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, ένα νήπιο την Χ. με 
εγκεφαλική παράλυση που φοιτά για 3η χρονιά στο Νηπιαγωγείο και 
έχει προσαρμοστεί στο καθημερινό πρόγραμμα, -εκφράζοντας τις 
επιθυμίες της με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, έναν μαθητή 
τον Γ. με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, που άρχισε τη φοίτησή 
του από το τέλος του Νοέμβρη και την Α., νήπιο με διαταραχές του 
φάσματος του αυτισμού επίσης, που φοιτά από τις αρχές του 
Οκτώβρη στο Ειδικό Νηπιαγωγείο. Ο Γ. προσαρμόστηκε εύκολα στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ η Α. αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες. 
Κανένα νήπιο από τα προηγούμενα δε χρησιμοποιεί λειτουργικά τον 
προφορικό λόγο.  



Διαδικασία 
 

Η ενεργητική ακρόαση στο Ειδικό Νηπιαγωγείο  
επικεντρώθηκε στην Α., διότι με τις συνεχείς κραυγές της 

 –που αποτελούσαν το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της με το 
περιβάλλον, δυσκόλευε την ίδια,  

αλλά ταυτόχρονα εμπόδιζε την καθημερινότητα όλων.  
 

   Η ενεργητική ακρόαση είχε στόχο  
να δώσει στην Α. τη δυνατότητα να εκφραστεί  

με διαφορετικούς και αποδεκτούς τρόπους επικοινωνίας, έτσι ώστε: 
  

α)να μετατραπεί το σχολείο σε ένα ελκυστικό και εποικοδομητικό 
περιβάλλον για το παιδί και  
 
β)να γίνει εφικτή για τη νηπιαγωγό η εξατομικευμένη εκπαιδευτική 
παρέμβαση και των υπολοίπων νηπίων. 



Τρόποι εφαρμογής της Ενεργητικής Ακρόασης 
1. Επίδειξη επιθυμητών εικόνων. 
   Μία από τις μεθόδους που εφάρμοσε η νηπ/γος για να διερευνήσει 
τις ανάγκες τις Α. ήταν η χρήση των οι καρτών εναλλακτικής 
επικοινωνίας με το σύστημα Picture Exchange Communication 
System (PECS), που αποτελεί μια μορφή βοηθητικών και εναλλακτικών 
μέσων που παράγονται από την Pyramid Educational Consultants, 
Inc.  και χρησιμοποιείται συνήθως ως ένα βοήθημα επικοινωνίας για 
παιδιά με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD).  
Η Α. εργάζεται με το συγκεκριμένο υλικό στο πλαίσιο των 
λογοθεραπειών της σε ιδιωτικό κέντρο, από την ηλικία των 3 χρόνων. 
    Η νηπ/γός θέλοντας να δημιουργήσει πρωτότυπο και αυθεντικό 
υλικό που θα αφορά το πλαίσιο της ζωής στο σχολείο, φωτογράφισε 
όλα τα παιχνίδια και τους χώρους του σχολείου. Πλαστικοποίησε τις 
φωτογραφίες και τις οποίες τοποθέτησε σε ένα -διακοσμημένο από 
το παιδί, κουτί παπουτσιών, που είχε επάνω στο καπάκι του, το 
σύμβολο «θέλω» από τα  PECS. 
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Ο στόχος της χρήσης αυτής της τεχνικής, ήταν: 
 
α) η κατανόηση από μέρους της Α. πως κάθε εικόνα των παιχνιδιών που 
έχουν φωτογραφηθεί και βρίσκονται στο κουτί, συνδέεται με ένα 
παιχνίδι ή με ένα χώρο που βρίσκεται στο σχολείο και  
 
β) η επίδειξη της φωτογραφίας από την Α. στη νηπ/γό, έτσι ώστε να 
αποκτήσει η Α. αυτό που επιθυμεί. Με αυτόν τον τρόπο θα «άνοιγε» η 
δίοδος επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο πρόσωπα.  
 



2. Μαγικό κουτί επικοινωνίας. 
   Άλλη μέθοδος διερεύνησης των επιθυμιών της Α., αλλά και 
επικοινωνίας μαζί της, αποτέλεσε «το μαγικό κουτί», που συνέδεε το 
σχολείο με το σπίτι.  
«Το «μαγικό κουτί»  ήταν ένα διακοσμημένο κουτί από παπούτσια, το 
οποίο η Α. το πηγαινόφερνε σε καθημερινή βάση, από το σπίτι στο 
σχολείο και αντίστροφα. Μέσα στο κουτί η νηπ/γος τοποθετούσε  στο 
τέλος της ημέρας τις φωτογραφίες των παιχνιδιών που απασχόλησαν 
την Α., τη χειροτεχνία της ημέρας, κάποιο φύλλο εργασίας και ένα 
απλό παιχνίδι χειροποίητο για την εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας 
του παιδιού στο σπίτι. Όταν επέστρεφε η Α. στο νηπ/γείο, η νηπ/γός 
άνοιγε με ενθουσιασμό το κουτί μπροστά στην Α. και κοίταζαν μαζί 
«αυτό που έστειλε η μαμά από το σπίτι». Η Α. συνήθως έπαιρνε το 
βιβλιαράκι ή το παιχνίδι που έβαζε μέσα η μητέρα και απασχολούνταν 
για λίγο μέχρι την πρώτη οργανωμένη δραστηριότητα. Η Α. άρχισε 
σταδιακά να δείχνει εξοικείωση με το χώρο του Νηπ/γείου και να 
μειώνει τις αρνητικές αντιδράσεις της.   



 
3.Καθημερινή καταγραφή αντιδράσεων και συμπεριφορών. 

 
   Τέλος η νηπ/γός χρησιμοποίησε για δέκα ημέρες την καταγραφή σε 
πίνακα των εκφράσεων, αντιδράσεων, συμπεριφορών της Α., που 
αφορούσαν:  
α) πρόσωπα, β) δραστηριότητες και τους χώρους όπως: 
γ) της τάξης, δ) της αυλής, ε) της τουαλέτας και ζ) της κουζίνας.     
 
 



 Στόχος:  

Να 

υποστηριχθεί 

το παιδί  

ώστε να 

προσαρμοστεί 

στη ρουτίνα 

του σχολείου. 

χώρος πρόσωπα αντικείμενα δραστηριότητες τουαλέτα φαγητό διάλειμμα 

1η ημέρα. 

Δείχνει 

χαρούμενη 

 

Στην τάξη 

Νηπ/γος με 

δύο ακόμη 

νήπια 

Υλικά 

ζαχαροπλαστικής 

Παζλ 

Παρασκευή απλού 

γλυκίσματος 

Κατασκευή παζλ 

με 4 κομμάτια 

Ναι στην 

τάξη 

   Ναι με ατομική 

απασχόληση        

1η ημέρα. 

Εκφράζει 

δυσαρέσκεια 

Στην αυλή Με όλους κανένα Στην πρόβα για 

χορευτικό 

 Γενικά 

ανταποκρίνε-

ται δύσκολα, 

εξαρτάται από 

τη διάθεσή της 

και μόνο με τη 

νηπ/γό. 

Μόνο όταν τελειώνει 

το διάλειμμα. 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ Α. Μ. 



2η ημέρα. 

Δείχνει 

χαρούμενη 

 

 Χώρος 

Στην 

τάξη 

Στην 

αυλή 

 

Πρόσωπα 

Νηπ/γός 

με δύο 

ακόμη 

νήπια 

   

Αντικείμε

να 

Μεγάλο 

παζλ με 

ψηφίδες  

      

Δραστηριότητες 

Δημιουργία 

επιδαπέδιου παζλ 

και δημιουργία 

μικρού 

ψηφιδωτού με 

αυτοκόλλητες 

ψηφίδες 

 

Τουαλέτα 

Άρνηση 

υποστήριξης 

από ειδικό 

βοηθητικό 

προσωπικό 

 

φαγητό 

        

Διάλειμμα 

ναι 

2η ημέρα. 

Εκφράζει 

δυσαρέσκεια 

  

Στην 

τάξη 

 

Νηπ/γος 

με δύο 

ακόμη 

νήπια 

 

Ασκήσεις 

παρατήρησης, 

αντίληψης και 

οπτικοκινητικού 

συντονισμού σε 

φύλλο εργασίας 

 

Όχι 

Με κανέναν 

 

Στην 

τάξη 

λίγο 

 

Έδειχνε 

αδιάθετη και 

γκρίνιαζε 

εύκολα  

εκφράζοντας 

δυσαρέσκεια 



4η ημέρα. 

Δείχνει 

χαρούμενη 

  Χώρος 

Στην τάξη 

   Πρόσωπα 

Νηπ/γος με 

δύο ακόμη 

νήπια 

   Αντικείμενα 

Χαρτόνια και 

κόλλα 

      Δραστηριότητες 

Κατασκευή μάσκας 

  Τουαλέτα Φαγητό 

Στην τάξη, 

μετά από 

αναμονή 

(στο δικό 

της χώρο 

και χρόνο) 

       Διάλειμμα 

Δείχνει αναστατωμένη 

μετά από την 

προσπάθεια μου να 

φάει στην κουζίνα. 

Έμεινε στην τάξη μιας 

και έδειχνε διάθεση 

απομόνωσης. Δέχτηκε 

να μείνουν 2 κορίτσια 

μαζί της από άλλη 

τάξη. 

4η ημέρα. 

Εκφράζει 

δυσαρέσκεια 

 

Στην κουζίνα 

 

Με τα παιδιά 

που τρώνε 

στην κουζίνα 

 

Όχι με κάθε 

προσπάθεια 

κι από 

κανέναν. 

 

Μεγάλη 

αναστάτωσ

η κατά την 

προσπάθει

α σίτισης 

στο χώρο 

της 

κουζίνας 

 

όχι 

5η ημέρα. 

Δείχνει 

χαρούμενη 

 

Στην τάξη 

Στο 

διάδρομο 

Στην αυλή 

 

Νηπ/γος με 

δύο ακόμη 

νήπια 

Νηπ/γός και 

ένα ακόμη 

νήπιο 

Με όλους 

 

Χαρτόνια και 

κόλλα 

Υλικά 

ψυχοκίνησης 

 

Ολοκλήρωση 

προσώπου με 

κολλάζ 

Απλά παιχνίδια 

(κρυφτό, κυνηγητό) 

 

Ναι στο τέλος 

της ημέρας 

(12.30) μετά 

από νεράκι 

και μόνο με 

τη νηπ/γό 

 

Ναι στην 

τάξη 

 

Ναι με  όλους 

5η ημέρα. 

Εκφράζει 

δυσαρέσκεια 

Άρνηση 

υποστήριξης 

από το Ε.Β.Π. 



9η ημέρα. 

Δείχνει 

χαρούμενη 

Χώρος 

Στην κουζίνα 

 Πρόσωπα 

Νηπ/γός με 

δύο ακόμη 

νήπια 

 Αντικείμενα 

φρούτα 

 Δραστηριότητες 

Παρασκευή 

φρουτοσαλάτας 

Τουαλέτα 

 

Ναι στο τέλος 

της ημέρας 

(12.30) μετά 

από νερό και 

μόνο με τη 

νηπ/γο. 

Φαγητό 

 

Ναι στην 

κουζίνα, 

αλλά σε 

ώρα που 

όλοι οι 

άλλοι 

μαθητές  

είναι στις 

τάξεις τους 

 Διάλειμμα 

Ναι με όλους. 

9η ημέρα. 

Εκφράζει 

δυσαρέσκεια 

Άρνηση 

υποστήριξης 

από το Ε.Β.Π. 

10η ημέρα. 

 Δείχνει 

χαρούμενη 

   Χώρος 

Στην τάξη 

   Πρόσωπα 

Νηπ/γός με 

δύο ακόμη 

νήπια 

    Αντικείμενα 

Χρώματα και 

πινέλα 

     Δραστηριότητες 

Εικαστική 

κατασκευή 

«ανθρωπάκι» με 

αποτύπωμα 

παλάμης και 

ελεύθερη 

ζωγραφική με 

συνεχή υποστήριξη 

Τουαλέτα 

Ναι στο τέλος 

της ημέρας 

(12.30) μετά 

από νερό και 

με το Ε.Β.Π. 

Φαγητό 

Για λίγη 

ώρα στην 

κουζίνα με 

άλλο ένα 

μικρό 

τμήμα 

μεγάλων 

κοριτσιών 

που της 

είναι οικεία 

           Διάλειμμα 

Ναι με όλους 

10η ημέρα. 

Εκφράζει 

δυσαρέσκεια 



Επεξεργασία δεδομένων/Τεκμηρίωση 
 1. Επίδειξη επιθυμητών εικόνων.  

   
    Η τεχνική επικοινωνίας  με τις φωτογραφίες σαν μέθοδος έκφρασης των επιθυμιών 
του παιδιού, δε λειτούργησε ιδιαίτερα.  Ενώ η Α. θα έπρεπε να εκφράζει την επιθυμία 
της για τη δραστηριότητα, το χώρο, ή το παιχνίδι που προτιμά, μέσα από την επίδειξη 
της φωτογραφίας, δε λειτούργησε ποτέ στο βαθμό που περίμενε.  
 
   Η νηπ/γος δεν κατάφερε να κάνει την Α.  να επικεντρωθεί στην εικόνα, διότι το παιδί 
είχε και έχει την τάση να παρατηρεί μόνο το πλαίσιο και όχι την αναπαράσταση, π.χ. 
όπως στα παζλ παρατηρεί μόνο το περίγραμμα του κάθε κομματιού κι όχι το σχέδιο, 
έτσι και στις πλαστικοποιημένες κάρτες παρατηρούσε το σχήμα κι όχι το περιεχόμενο. 
Μόνο σε αναπαράσταση προσώπων με λίγα κομμάτια -κομμένο πρόσωπο σε λωρίδες, 
ή μέρη του προσώπου,  ολοκλήρωνε σωστά τη σύνθεση.  
 
    Η νηπ/γός στα πλαίσια της ενεργητικής ακρόασης, παρατήρησε πως αν στην Α. αντί 
για την αντίστοιχη κάρτα της τουαλέτας (εικόνα), της έδινε στο χέρι ένα 
μωρομάντηλο (αντικείμενο), το παιδί ανταποκρίνονταν περισσότερες φορές στην 
τουαλέτα.  
Οπότε η νηπ/γός και αργότερα το Ε.Β.Π., άρχισαν να χρησιμοποιούν συστηματικά το 
συγκεκριμένο αντικείμενο και όχι την εικόνα.  



2. Μαγικό κουτί επικοινωνίας. 

 
   Η Α. εκφράζει ακόμη τη χαρά της με τη διαδικασία του «μαγικού κουτιού» που για 
πρακτικούς λόγους μετατράπηκε σε «μαγική τσάντα»! Η Α. φέρνει πάντα κάτι από το 
σπίτι της, -κυρίως κάποιο βιβλίο, το προσέχει ιδιαίτερα και δεν φεύγει αν δεν το πάρει 
μαζί της. Επίσης δείχνει να δίνει προσοχή στη χειροτεχνία που παίρνει από το σχολείο 
για το σπίτι, ενώ στην αρχή του προγράμματος την κατέστρεφε. 



3. Καθημερινή καταγραφή αντιδράσεων και συμπεριφορών. 
 

Η Α. άργησε να συνηθίσει το χώρο της τάξης του Ειδικού Νηπ/γείου -που 
συστεγάζεται με το Ειδικό Δημοτικό κι έχουν κοινή κουζίνα, διάδρομο, τουαλέτα και 
αυλή. 
  
α) Το πρόσωπο με το οποίο συνδέθηκε πιο γρήγορα η μικρή, ήταν το πρόσωπο της 
νηπ/γού, αλλά και των άλλων νηπίων, ιδιαίτερα της γελαστής και πάντα 
ευδιάθετης Χ. Δεν άργησε να νιώσει άνετα και με το υπόλοιπο Ε.Π. και Ε.Β.Π., αλλά 
σε χώρους μόνο έξω από την τάξη. Μέσα στην τάξη, προτιμούσε τα πρόσωπα της 
ρουτίνας της. 
 
γ) Η καθημερινή συστηματική καταγραφή κατέδειξε πως για ένα διάστημα η Α. 
νιώθοντας ασφάλεια μόνο μέσα στην τάξη, εξέφραζε άρνηση και δυσαρέσκεια –με 
έντονες φωνές, όταν την υποχρέωναν να «εκτεθεί» στους υπόλοιπους χώρους. 
 
 Όταν όμως άρχισε η νηπ/γός να οργανώνει…  
β) ψυχοκινητικά παιχνίδια και άλλες ελκυστικές δραστηριότητες στο διάδρομο και 
στους άλλους κοινόχρηστους χώρους, άρχισε η Α. να χαλαρώνει, ακόμη και να 
διασκεδάζει, παίζοντας κυρίως με τη μικρή Χ. που είναι ιδιαίτερα κοινωνική. Μέτα 
από σύντομο χρονικό διάστημα, η Α. εκφράζει τη χαρά της παντού. 



δ) Στην αυλή αισθάνθηκε από την αρχή αρκετά καλά, περνώντας ένα διάστημα με την 
εξερεύνηση του χώρου και μετά των αντικειμένων. Η νηπ/γός «εκμεταλλεύτηκε» τη 
συμπάθεια που έδειξαν δύο μεγαλύτεροι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού -οι οποίοι 
την ανέβαζαν στο ποδηλατάκι και την έκαναν βόλτες για να μην κλαίει, και ενίσχυσε 
αυτές τις συμπεριφορές. 
 ε) Η Α. άργησε επίσης να ανταποκριθεί θετικά, όσο αφορά τη διαδικασία της 
τουαλέτας. Ξεκίνησε δειλά να αφήνεται πρώτα στη νηπ/γό, η οποία παρατήρησε 
μέσω της καθημερινής καταγραφής, πως η Α. συνέδεε την πόση του νερού με την 
ανταπόκριση στην τουαλέτα, οπότε άρχισε να της δίνει νερό πριν να την οδηγήσει στο 
χώρο της τουαλέτας.   
ζ) Η καταγραφή που αφορούσε την προσαρμογή της Α. στο χώρο της κουζίνας, έδειξε 
πως «τα κουζινομαγειρέματα», -παρασκευή απλών γευμάτων, φρουτοχυμών, 
εύκολων συνταγών κ.λ.π., βοήθησαν το παιδί να αρχίσει να εξοικειώνεται με το χώρο. 
Η καθημερινή διαδικασία του φαγητού, ακόμη και μετά από 3 μήνες 
πραγματοποιείται συνήθως στην τάξη. Η νηπ/γός παρατηρώντας τη διάθεση της  Α., 
οδηγεί κάποιες φορές, χωρίς πίεση και για λίγο, τα νήπια στην κουζίνα, την ώρα του 
φαγητού των μαθητών του Ειδικού Δημοτικού.  
 
Μακροπρόθεσμος στόχος: να τρώνε όλα τα παιδιά μαζί σε καθημερινή βάση στο 
χώρο της κουζίνας, να μειωθούν τα «ατυχήματα» όσο αφορά την τουαλέτα, να 
αισθάνεται ασφάλεια και ευχαρίστηση σε όλους τους χώρους και με όλα τα 
πρόσωπα του σχολείου. 



Αναστοχασμός/Αξιολόγηση προγράμματος 
    Η ένταξη της νηπ/γού στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση για 

την ίδια.  

Αρχικά, η νηπ/γός πίστευε πως δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμα ενεργητικής 

ακρόασης στο Ειδικό Νηπ/γείο.   

    Τελικά όμως, όλη αυτή η εμπειρία, στάθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη και 

έκανε τη νηπ/γό, να αναθεωρήσει τις απόψεις της για κάποιες παγιωμένες «παιδαγωγικές 

τεχνικές». Μέσα από αυτό, δοκίμασε μεθόδους και τεχνικές, που άλλες είχαν 

περισσότερη κι άλλες λιγότερη επιτυχία. 

   Πριν την εφαρμογή του προγράμματος, κάποια πράγματα ήταν αδιαπραγμάτευτα για τη 

νηπ/γό, αλλά μέσα από την ανατροφοδότηση, σκέφτηκε να αλλάξει στάση. 

 Έγινε πιο ευέλικτη, προκειμένου «να κερδίσει πιο εύκολα» το παιδί, που εξέφραζε με το 

δικό του τρόπο τις επιθυμίες του.  

Άρχισε να «ακούει» καλύτερα και να παρατηρεί τις «λεπτές» διαφορές στη συμπεριφορά 

της Α. Κάθε παιδί, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του και ανάλογα με το 

οικογενειακό του πλαίσιο, ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σε κάποιους 

παιδαγωγικούς «χειρισμούς». Το κλειδί για να συνεργαστεί η Α. δεν ήταν μόνο η 

οριοθέτησή της –με χρήση συμπεριφοριστικών μεθόδων, αλλά η εξασφάλιση ενός 

ασφαλούς πλαισίου και η δημιουργία θερμής σχέσης με τους ανθρώπους που την 

περιβάλλουν. 



Παρά τις δυσκολίες –τις έντονες, επίμονες και συνεχείς κραυγές της Α. για μεγάλο 
χρονικό διάστημα σε οτιδήποτε την αναστάτωνε, με την εφαρμογή του προγράμματος 
και μέσα από τις δραστηριότητες που επικεντρωθήκαν στο παιδί… 
το ίδιο αισθάνθηκε  πως κάποιος ενδιαφέρεται αληθινά κι όχι απλώς υποχωρεί 
στην γκρίνια της. 
Με την υποστήριξη του Δ/ντη του Ειδικού Δημοτικού, αλλά των άλλων εκπαιδευτικών 
και του Ε.Β.Π., 
 η Νηπ/γός κατάφερε να επιδείξει την αναγκαία υπομονή και επιμονή και να 
αφουγκραστεί καλύτερα τις επιθυμίες που εξέφραζε το παιδί. 
 
Παρατηρώντας και καταγράφοντας καθημερινά τις αντιδράσεις του παιδιού στους 
χώρους, στα πρόσωπα και στις δραστηριότητες, κάποιες φορές έδειχνε να υποχωρεί 
προσωρινά, ή διαπραγματεύονταν με το παιδί, το οποίο φάνηκε πως έχει πέρα από 
τα όποια προβλήματά του, ξεκάθαρη άποψη και επιθυμίες, που απλώς δεν 
μπορούσε να τις εκφράσει. Νοιώθοντας σταδιακά ασφάλεια και εμπιστοσύνη, 
παρατηρώντας και η ίδια πως την προσέχουν και λαμβάνουν υπόψη τις επιθυμίες της 
-διότι έχει πολύ καλή αντίληψη, μείωσε τις αρνητικές αντιδράσεις της και άρχισε να 
επικοινωνεί με περισσότερο θετικούς τρόπους με το περιβάλλον της.  
Κατέληξε να είναι ένα παιδί, που εκφράζει συνήθως πολύ έντονα τη χαρά της, 
χοροπηδώντας, γελώντας και τρέχοντας παντού, προσπαθώντας πότε να εξερευνήσει 
τους χώρους και πότε να ξεκινήσει για λίγο παιχνίδι με κάποιο παιδί ή ενήλικα.  
(Χωρίς να έχουν πάψει να υπάρχουν βέβαια, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του 
αυτισμού…) 
    



 

Οι άλλοι μαθητές ωφελήθηκαν επίσης από την εφαρμογή του προγράμματος,  
διότι όσο μειώνονταν οι κραυγές της Α. και άρχιζε η οριοθέτησή της, τόσο 
καλύτερα κυλούσε το ημερήσιο πρόγραμμα για όλους.  
Η παρουσία και η κοινωνικότητα της Χ. βοήθησαν την Α. να αρχίσει το δυαδικό –
επικοινωνιακό παιχνίδι και να χαλαρώσει στο διάδρομο παίζοντας κάποιο 
ιδιόμορφο κρυφτό με τη Χ., ενώ ο Γ. με την αγάπη του για τη μουσική, έδωσε την 
ευκαιρία στην Α. να μοιραστεί όμορφες στιγμές μαζί του μέσα από  απλά 
μουσικοκινητικά παιχνίδια στην τάξη. 
 
   Βοηθητική στάθηκε η ενημέρωση των γονέων για την εφαρμογή του 
προγράμματος  και τους στόχους του.  
Υπήρξε συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με συναντήσεις, αλλά και μέσω 
τηλεφωνημάτων κι εγγράφων με πρακτικές συμβουλές για οριοθέτηση, για 
σταθερή συμπεριφορά απέναντι στο παιδί, για συνεχή καθησυχασμό με 
δραστηριότητες ευχάριστες για το παιδί, με την παρότρυνσή να προσπαθούν να την 
ακούν με προσοχή, - χωρίς να υποχωρούν απαραίτητα σε αναίτιες φωνές της. 
 
 Έτσι η  Α. άρχισε να χαλαρώνει και στο σπίτι και να απελευθερώνει ένα 
περισσότερο συνεργάσιμο παιδί κι ένα αξιαγάπητο για όλους πλασματάκι. 



    Η Α. βελτίωσε τη συμπεριφορά της και στο πλαίσιο των λογοθεραπευτών της και 
άρχισε να εποφελείται περισσότερο κι από αυτές τις παρεμβάσεις. (αποδεικνύεται 
από τις παραδοχές όλων, οι οποίοι επικοινωνούν και συνεργάζονται με τη νηπ/γό).  
   Ένας από τους στόχους της εκπαίδευσης της  Α. ήταν να μπορέσει να βγει έξω από 
το προστατευμένο πλαίσιο του σχολείου και να συμμετάσχει σε εξωσχολικές 
εκδηλώσεις μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, χωρίς να υπάρχει 
άγχος και αρνητικές αντιδράσεις.  
   Πράγματι, με τη λήξη του προγράμματος συνέπεσε το φεστιβάλ Δημοτικών 
Σχολείων της περιοχής στο οποίο συμμετείχε και το Ειδικό σχολείο -Νηπ/γείο και 
Δημοτικό Ν.Προποντίδας. 
   Εκεί η Α. «χόρεψε» με το δικό της τρόπο, όντας πολύ ευτυχισμένη, μπροστά σε 
μεγάλο και άγνωστο γι’αυτήν κοινό! 



   Τελικά, διαπιστώθηκε πως … 
 
 

τα παιδιά μπορούν να βρουν τρόπο επικοινωνίας  
και να εκφράσουν την «άποψή τους» 

 -στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό,  
αρκεί οι εκπαιδευτικοί να τους δώσουν  

την ευκαιρία και τον τρόπο για να την εκφράσουν.  
 


