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ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ – ΙΔΕΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  

Από την Catherine Faherty 

Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου 

Ιδέες για ομάδες στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό που συμπεριλαμβάνουν 

μαθητές με αυτισμό:  οργανώνοντας για επιτυχία 

Ι. «Η ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» : 

Όπως και στα μαθηματικά, να θυμάστε να ξεκινάτε από τον «χαμηλότερο κοινό 

παρανομαστή».  Η ΟΜΑΔΑ μπορεί να αρχίσει με έναν κύκλο που θα περιλαμβάνει 

ολόκληρη την τάξη.  Σταδιακά, καθώς εξελίσσεται, μπορείτε να προσθέσετε 

περισσότερες δραστηριότητες γλωσσικά προσανατολισμένες. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργείτε «επίπεδα». Έτσι η ΟΜΑΔΙΚΗ ΩΡΑ αποτελείται πραγματικά από μια, 

δύο ή ακόμη και τρείς διακριτές ομάδες.  

Αναμένεται ότι οι μαθητές θα παραμείνουν στην ομάδα μόνο για τις 

δραστηριότητες εκείνες που έχουν νόημα για τους ίδιους και είναι κατάλληλες για 

το αναπτυξιακό και γλωσσικό τους επίπεδο. Ξεκινήστε με τις πιο συγκεκριμένες 

δραστηριότητες όπως τραγούδια με οπτικές ακολουθίες και σχετικά αντικείμενα, τα 

οποία οι μαθητές μπορούν να κρατήσουν, να κουνήσουν ή να τα χειριστούν με άλλο 

τρόπο. Για παράδειγμα, μετά από ένα αγαπημένο τραγούδι, οδηγείστε το παιδί που 

μπορεί να συμμετέχει με επιτυχία στην ομάδα για μικρό χρονικό διάστημα, στην 

επόμενη δραστηριότητα. Μπορεί να είναι μια συνεδρία ανεξάρτητης εργασίας ή 

χρόνος στην περιοχή ελεύθερου παιχνιδιού. 

Το επόμενο επίπεδο των δραστηριοτήτων για τους εναπομείναντες μαθητές  να 

μπορεί να περιλαμβάνει ημερολόγιο, τον καιρό κτλ. Κάποιοι μαθητές μπορούν να 

κατευθυνθούν στις επόμενες δραστηριότητες ανάλογα με το ημερήσιο πρόγραμμά 

τους, καθώς μειώνεται το ενδιαφέρον τους, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά συμμετέχουν 

σε πιο αφηρημένες ή γλωσσικά εστιασμένες δραστηριότητες. Επομένως, στο 

«τελευταίο επίπεδο» της ομάδας παραμένουν τα παιδιά που βρίσκουν νόημα και 

ολοκληρώνουν με επιτυχία δραστηριότητες που απαιτούν πιο προηγμένες 

γλωσσικές ικανότητες. Ένα παράδειγμα  «πολυεπίπεδης ομάδας» μπορεί να είναι το 

παρακάτω:   

1. ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:  Ζωηρά τραγούδια με μουσική, δραστηριότητες 

ρουτίνας, αρίθμηση, κτλ. Τα παιδιά πρέπει να κρατούν συγκεκριμένα 

αντικείμενα. Οδηγήσετε ένα παιδί στην επόμενη δραστηριότητα 

ανάλογα με  το ατομικό του πρόγραμμα πριν να βαρεθεί, πριν 

αναστατωθεί ή αποδιοργανωθεί η συμπεριφορά του, ενώ η ομάδα 

συνεχίζει. Κάντε το αυτό στο τέλος του αγαπημένου τραγουδιού ή στο 
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τέλος άλλης δραστηριότητας που μπορεί να καθίσει και να απολαμβάνει. 

Σκοπός είναι να αλλάξει δραστηριότητα όταν ακόμα νιώθει καλά, όχι 

αφού αναστατωθεί και μετά.  

2. ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ: Περισσότερα τραγούδια, ημερολόγιο, καιρός, κτλ. 

Συνεχίστε τις δραστηριότητες , πιθανόν με περισσότερα τραγούδια και 

μετά δραστηριότητες γλώσσας. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε οπτικές 

ακολουθίες – εικόνες, αντικείμενα,  κτλ – για να ενισχυθεί η κατανόηση, 

η συμμετοχή και το ενδιαφέρον. Χρησιμοποιώντας την ίδια αρχή όπως 

παραπάνω, αφήστε τα παιδιά  να μετακινηθούν σε ανεξάρτητη εργασία, 

στο χώρο του παιχνιδιού, ή σε κάποια άλλη δραστηριότητα ανάλογα με 

το ατομικό τους πρόγραμμα. Αφήστε το παιδί να φεύγει από την ομάδα, 

όταν ακόμη είναι χαρούμενο! 

3. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Αυτό το επίπεδο αποτελείται από πιο πολύπλοκες 

δραστηριότητες συζήτησης για τους μαθητές το επίπεδο των οποίων 

τους επιτρέπει να συμμετέχουν και να επωφεληθούν.  

 

ΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ «ΓΙΑ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ» ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ: 

 

1. Εκπαιδεύστε το παιδί με αυτισμό στη ρουτίνα, να έρχεται στην 

ομάδα βάζοντας το να χτυπήσει το κουδούνι και να «καλέσει» όλα τα 

παιδιά στην ομάδα, ή… 

2. Δώστε του στο χέρι ένα αντικείμενο που συνδέεται με ένα τραγούδι 

που του αρέσει (π.χ. ένα καραβάκι για το τραγούδι «ήταν ένα μικρό 

καράβι»). Αυτό το αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ για την ομάδα. Επίσης δώστε του και ένα 

αντικείμενο για να κρατά και να χειρίζεται κατά την διάρκεια του 

πρώτου τραγουδιού. Εάν ο μαθητής δυσκολεύεται να περιμένει, 

ξεκινήστε με το αγαπημένο του τραγούδι (κασέτα ή δίσκο) αμέσως 

μόλις κάθεται. 

3. Συμπεριλάβετε ζωηρά επαναληπτικά τραγούδια που ξέρει το παιδί 

και του αρέσουν. Δώστε του να κρατά αντικείμενα που αφορούν  

κάθε τραγούδι που θα τραγουδήσουν. Ακολουθήστε την ίδια ρουτίνα 

με τα ίδια εναρκτήρια τραγούδια κάθε μέρα, ώστε το παιδί να ξέρει 

τι να περιμένει και να αρχίζει να χαλαρώνει, να προσδοκά και να 

απολαμβάνει την ώρα στην ομάδα. 

4. Απεικονίστε τις λέξεις του τραγουδιού σε έναν πίνακα. Πολλά παιδιά 

με αυτισμό ενδιαφέρονται για τις λέξεις και για το γραπτό λόγο— και 

μπορεί να διαβάσουν.     

5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ! Καθώς παρουσιάζεται 

κάθε τραγούδι, συνδυάστε το με κάποιο αντικείμενο, εικόνα, κάρτα 
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με λέξεις, και/ή με γραπτούς στίχους. Η μουσική σας βιβλιοθήκη 

πρέπει να είναι ένα κουτί ή φάκελος, που περιέχει την κασέτα, τον 

δίσκο ή το cd, μαζί με τις οπτικές ακολουθίες που μοιράζονται. 

6. Όταν ολοκληρώνεται ένα συγκεκριμένο τραγούδι ή τραγούδια, 

σηματοδοτείται το τέλος του πρώτου επιπέδου της ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΩΡΑΣ. 

Στείλτε το παιδί στην περιοχή ανεξάρτητης εργασίας ώστε να 

ολοκληρώσει αγαπημένες δραστηριότητες που έχουν δομηθεί ως 

ανεξάρτητες εργασίες, ή αφήστε το να κάνει διάλειμμα στην περιοχή 

παιχνιδιού. Προσπαθήστε να είναι μια θετική εμπειρία, και η ώρα 

μέσα στην ομάδα και η απελευθέρωση από αυτήν.  Αφήστε το 

παιδί να φύγει από την ομάδα ΠΡΙΝ απογοητευτεί ή αναστατωθεί. 

Είναι καλύτερα να ξεκινήσετε με σύντομο χρονικό διάστημα στην 

ομάδα. Μην αφήνετε το παιδί να φεύγει οποιαδήποτε στιγμή 

επιθυμεί και να περιπλανιέται μέσα στο δωμάτιο.  Δώστε του μια 

προκαθορισμένη δραστηριότητα για να κάνει που είναι σημαντικό 

μέρος του ημερήσιου προγράμματός του. Είναι μια ιδανική ώρα για 

«ανεξάρτητη εργασία». 

7. Οι ομαδικές δραστηριότητες συνεχίζονται τώρα σε υψηλότερο 

γλωσσικό επίπεδο, κατάλληλο για τους μαθητές που παραμένουν. Η 

ομάδα μπορεί να έχει όσα «επίπεδα» είναι αναγκαίο. Οι βοηθοί θα 

χειριστούν τους μαθητές που έχουν φύγει για να δουλέψουν στον 

προσωπικό τους χώρο, στην ανεξάρτητη περιοχή ή στην «δομημένη 

ώρα του παιχνιδιού». 

8. Εάν άλλοι μαθητές με αυτισμό παραμείνουν στην διευρυμένη ομάδα, 

σιγουρευτείτε πως χρησιμοποιείτε τις οπτικές ακολουθίες. 

Χρησιμοποιείστε αντικείμενα, εικόνες και /ή γραπτό λόγο. 

9. Παρουσιάστε την ακολουθία των δραστηριοτήτων της ομάδας με 

μορφή συγκεκριμένης λίστας. Παραδείγματος χάριν, παρουσιάστε 

κάθε τραγούδι ή δραστηριότητα με οπτικές ακολουθίες (αντικείμενα, 

εικόνες ή λέξεις) κολλημένα με Velcro σε μια μακριά λωρίδα ή σε ένα 

πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι το τελευταίο σύνθημα- εικόνα δείχνει τι 

ακολουθεί μετά, όταν τελειώνει η ΟΜΑΔΑ. Μια συμβουλή για το 

χειρισμό της τάξης είναι να οδηγήσετε τους μαθητές στο χώρο 

ελεύθερου παιχνιδιού. Όταν όλα τα παιδιά είναι εκεί, εσείς και οι 

βοηθοί σας μπορείτε να ελέγξετε αν όλα είναι ταχτοποιημένα, πριν 

να οδηγήσετε τους μαθητές σας στο πρόγραμμά τους για να 

συνεχίσουν τη σχολική τους ημέρα.  

10. Διασκεδάστε το! Επιλέξτε τραγούδια και δραστηριότητες που 

απολαμβάνεται και εσείς! 
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ΙΙ. ΟΜΑΔΕΣ  «ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»: 

Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν δραστηριότητες που συνήθως συναντώνται σε 

διαφορετικές περιοχές της τάξης, π.χ. περιοχή καλλιτεχνικών, με τη διαφορά ότι το 

επίπεδο δόμησης είναι υψηλότερο για τα παιδιά με αυτισμό. Οι δραστηριότητες 

πρέπει να είναι οργανωμένες ώστε να προωθούν την ανεξαρτησία και την επιτυχία 

στα παιδιά με αυτισμό, ενώ  επιτρέπουν ταυτόχρονα δραστηριότητες παράλληλου 

παιχνιδιού μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.   

Μερικά παραδείγματα είναι: 

Ομάδα πάζλ- Μερικά πάζλ τοποθετούνται στο τραπέζι της ομάδας. Τα πάζλ 

παρουσιάζονται όπως ακριβώς σε μια συνεδρία ανεξάρτητης εργασίας. Τα 

κομμάτια και η βάση του πάζλ τοποθετούνται σε ένα δοχείο. Ένα “κουτί όπου 

μπαίνει ότι τελειώνει” τοποθετείται στο τέλος του τραπεζιού. Η ομάδα τελειώνει 

όταν όλα τα πάζλ είναι μέσα στο “κουτί που μπαίνει ότι τελειώνει”. Μπορούν να 

δουλέψουν γύρω από αυτό το τραπέζι την ίδια ώρα διαφορετικά παιδιά. 

Ομάδα Lego - Μερικά μικρά καλάθια ή κουτιά από παπούτσια με Lego 

τοποθετούνται πάνω στο τραπέζι. Κάθε καλάθι περιέχει ένα ή περισσότερα 

πρότυπα προς κατασκευή και τα αντίστοιχα κομμάτια Lego. Σχεδιάστε διαφορετικά   

πρότυπα για να φτιάξετε διαφορετικές κατασκευές. Τα παιδιά στην ομάδα Lego 

διαλέγουν ένα κουτί, κατασκευάζουν με βάση το πρότυπο και τοποθετούν την 

κατασκευή μέσα στο “κουτί των ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων” που βρίσκεται 

στο τέλος του τραπεζιού. Εάν θέλετε να εκπαιδεύσετε σε πιο «δημιουργικές 

δεξιότητες» με μεγαλύτερα παιδιά ή με παιδιά που έχουν υψηλότερες δυνατότητες, 

μπορείτε να τα εκπαιδεύσετε ώστε να εφεύρουν και να ζωγραφίζουν το δικό τους 

πρότυπο για τους άλλους μαθητές. 

Ομάδα Ενσφηνωμάτων – Διαφορεικά ενσφηνώματα με διαφορετικά σχέδια 

τοποθετούνται σε διαφορετικά κουτιά. Ακολουθείτε την ίδια ιδέα όπως και στις 

παραπάνω ομάδες. 

Άλλες ομάδες μπορούν να περιλαμβάνουν: ομάδα με κάρτες Lotto, ομάδα 

παιχνιδιών για μαστορέματα, κτλ. 

ΙΙΙ. ΟΜΑΔΑ «ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»: 

Αυτές οι ομάδες είναι παρόμοιες με τις ομάδες κοινών δραστηριοτήτων που 

περιγράφηκαν παραπάνω, εκτός από το ότι απαιτούν υψηλότερο επίπεδο 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Αντί τα παιδιά να δουλεύουν ίδιες, αλλά χωριστές 

δραστηριότητες, σ’ αυτή την ομάδα δύο (ή περισσότερα) παιδιά δουλεύουν πάνω 

στην ίδια δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται να δουλεύουν με τη σειρά, αλλά να 

ολοκληρώσουν μαζί το ίδιο πάζλ ή τον ίδιο πίνακα με ενσφηνώματα. Τα υλικά 
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πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μπορούν να τα χειριστούν περισσότερα από 

ένα παιδιά, όπως ένα μεγάλο πάζλ ή μια μεγάλη βάση ενσφηνωμάτων. Όταν 

παρουσιάζετε στο παιδί με αυτισμό αυτού του τύπου δραστηριότητες, είναι πολύ 

σημαντικό να είναι σε θέση το παιδί να ολοκληρώσει αυτή την δραστηριότητα μόνο 

του. Το προστιθέμενο στοιχείο, δηλαδή η δουλειά με ακόμη ένα άτομο είναι 

εκπαίδευση σε μια εντελώς καινούρια δεξιότητα. Για πολλά παιδιά με αυτισμό, 

αυτού του τύπου η ομάδα είναι δύσκολη. Ξεκινήστε με μικρά βήματα. 

ΙV . ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ:  

Πολλές ιδέες για ομάδες μπορούν να προσαρμοστούν για τα παιδιά με αυτισμό εάν 

είναι ανάλογες του αναπτυξιακού επιπέδου. Να θυμάστε τις βασικές αρχές της 

Δομημένης Εκπαίδευσης και την ΟΠΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Δείτε μέσα από τα μάτια του 

παιδιού με αυτισμό και δομήστε τη δραστηριότητα ξεκάθαρα ώστε να κατανοήσει 

ακριβώς τι περιμένετε να κάνει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προβλέψει ένα τρόπο για να 

ξέρει ο μαθητής πότε τελειώνει και τι θα κάνει μετά. 

  

 


