Η ηδέα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο αθνξά ηελ γλσξηκία ησλ θνηηεηώλ κε ην
επαγγεικαηηθό πεξηβάιινλ, πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε ηελ νινθιήξσζε
ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη έηζη ε ζεκαληηθόηεηα ηεο μεπεξλά ηελ βαξύηεηα ησλ
ππόινηπσλ καζεκάησλ, εθόζνλ καο δίλεηαη ε επθαηξία λα παξαηεξήζνπκε
ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηεο γλώζεο πνπ ηόζα ρξόληα πξνζπαζνύζακε λα
θαηαλνήζνπκε θαη λα έξζνπκε πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ησλ ζπλζεθώλ
πνπ αληηκεησπίδνπλ ηόζν ηα άηνκα κε ςπρνπαζνινγηθό θάζκα
ζπκπεξηθνξώλ, όζν θαη νη ππόινηπνη πνπ ηα πεξηβάιινπλ. Ιδαληθά ζα
έπξεπε, κέζα ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο, λα είρακε ηελ δπλαηόηεηα λα
γλσξίζνπκε από θνληά όινπο ηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο ε ςπρνινγία
εθαξκόδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη, από ηηο θπιαθέο θαη ηα ςπρηαηξεία κέρξη ηα
θέληξα ζπκβνπιεπηηθήο δεπγαξηώλ, έηζη ώζηε λα κπνξνύζακε λα έρνπκε κηα
πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ηόζν γηα ηηο κεζόδνπο ηεο επηζηήκεο καο, όζν θαη
γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο.
Η πξνζσπηθή κνπ επηινγή κε νδήγεζε ζην θέληξν εκέξαο γηα παηδηά κε
απηηζκό … θαη νη ηξεηο κήλεο πνπ πέξαζα εθεί κνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα
πξνβιεκαηηζηώ, λα ραξώ, λα ηζαληηζηώ, λα ζπγθηλεζώ αιιά θπξίσο λα
ζπλεηδεηνπνηήζσ ηελ άγλνηα κνπ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε παηδηά
πνπ απνθιίλνπλ από ηελ ιεγόκελε ηππηθή αλάπηπμε θαη ηνπο ηξόπνπο
αληηκεηώπηζεο ηνπο.
Αξθεηέο θνξέο βξέζεθα ζε δύζθνιε ζέζε εμαηηίαο ηεο αγεθύξσηεο
απόζηαζεο κεηαμύ απηώλ πνπ θαληαδόκνπλ όηη ζα εθαξκόδνληαη θαη απηώλ
πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ίζρπαλ, ησλ ςεπδαηζζήζεσλ δειαδή πνπ κε
ηξνθνδνηνύζαλ νη ζεσξεηηθέο κνπ απνζθεπέο θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, γηα
ηελ νπνία δελ επζύλεηαη ε θαθή πξόζεζε θαλελόο, αιιά κάιινλ νη ιάζνο
θνηλσληθέο δνκέο ελόο ζπζηήκαηνο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο
εμνπζίαο, ζηε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο ηππηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ επαγγεικαηία
πνπ εκπνξεύεηαη ηηο γλώζεηο ηνπ γηα ην ρξήκα.
Παξόιν πνπ ππνςηαδόκνπλ ηελ ρξήζε ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο θαη
αλαγλώξηδα ηνπο θνηλσληθνύο όξνπο πνπ απηή ε ζρέζε δεκηνπξγνύζε
(ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, ηδξύκαηα, θέληξα απεμάξηεζεο, θέληξα εκέξαο),
επεηδή ην πιαίζην αθνξνύζε παηδηά, ζεσξνύζα πσο ίζσο ηα πξάγκαηα ήηαλ
δηαθνξεηηθά ηόζν εμαηηίαο ηεο ππνρξεσηηθήο ύπαξμεο ηνπ παηρληδηνύ (!), όζν
θαη ηεο εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ παηδηθώλ ρακόγεισλ πνπ ζα
πξνθαινύζαλ ηελ απαξαίηεηε εθείλε κεηαβιεηόηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
εθπαηδεπηώλ, κε ζθνπό ηελ εθ λένπ παξαγσγή ηνπο.
Έηζη, παξόιν πνπ ζηα βηβιία θαη ηα άξζξα πνπ είρα δηαβάζεη ζρεηηθά κε ην
απηηζηηθό θάζκα ζπκπεξηθνξώλ, είρα αληηιεθζεί ηελ δπζθνιία απηώλ ησλ
παηδηώλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο, έιπηδα όηη ζηα θέληξα εκέξαο ε θαζεκεξηλή
επαθή θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ησλ ζπλζεθώλ ζα θαιιηεξγνύζαλ
ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ζεκειίσλαλ, ηξόπσ ηηλά, ηελ εληζρπηηθή δύλακε ηεο
ζπλύπαξμεο, ελώ ε ειηθία (από 6 έσο 15) ζα επέβαιιε ηε ρξήζε ραιαξώλ
κεζόδσλ, εληόο ελόο κε ηηκσξεηηθνύ πιαηζίνπ, γηα ηε δεκηνπξγία θαη
δηαηήξεζε ησλ γλσζηηθώλ δηαθξίζεσλ.
Η πξαγκαηηθόηεηα όκσο όπσο ηε βίσζα ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο θαη
ηδσκέλε από ην πξνζσπηθό κνπ βιέκκα κνπ δεκηνύξγεζε αξθεηά
εξσηεκαηηθά, θπξίσο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη πεξί ηεο «εζηθήο» ηεο
επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ γεληθόηεξα,
θαζώο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο εηδηθόηεξα, ελώ ηαπηόρξνλα
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απνηέιεζε ην ηδαληθό πιαίζην γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή
ησλ αξρώλ ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ κεραληζκώλ ηεο
ελίζρπζεο θαη ηεο εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο, θσηίδνληαο ηελ άγλνηα κνπ κε
ζθέςεηο θαη δξάζεηο, πνπ πξνζσξηλά έζησ, θαηάθεξαλ λα αιιάμνπλ ηηο
ζπλζήθεο.
Ξαλαδηαβάδνληαο ην εκεξνιόγην θαη επαλαθέξνληαο κέξα κε ηελ κέξα, ιόγηα,
βιέκκαηα, θσλέο, θιάκαηα, ρεηξνλνκίεο, γέιηα, πεηακέλα θαγεηά,
απηνηξαπκαηηζκνύο, επαίλνπο θαη ηξνθηθνύο εληζρπηέο, ρηόληα, απνπζίεο θαη
ελ θελώ παξνπζίεο, αληηιακβάλνκαη ηε δπζθνιία ζην λα κπνξέζσ λα
κεηαθέξσ πιήξσο ηελ εκπεηξία κνπ ζην ραξηί θαη ηελ αδπλακία κνπ ζην λα
ρσξέζσ ηόζεο ζθέςεηο ζην ηππηθό θνκκάηη κηαο εξγαζίαο.
…. είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθό ζσκαηείν γηα άηνκα απηηζηηθνύ θάζκαηνο βάζεη
πεηξακαηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο (ζύκθσλα κε
ηελ ζθξαγίδα ηνπ), βξίζθεηαη θάπνπ θνληά ζην κεηξό θαη από ην δηάζηεκα
κεηαμύ 2-3-2011 έσο 31-5-2011 εθπαίδεπε 10 παηδηά από ηηο 8.30 ην πξσί
κέρξη ηηο 3.30 ην κεζεκέξη, ρξεζηκνπνηώληαο 12 εθπαηδεπηέο (γπκλαζηέο,
εξγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο θαη ςπρνιόγνπο). Οη θηεξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ έλα ηξηώξνθν, όπνπ ζην ππόγεην βξίζθεηαη ην
γπκλαζηήξην κε ηξακπνιίλν, δηαδξόκνπο γηα ηξέμηκν, πνδήιαηα, κηα
ηξακπάια θαη κηα ηζνπιήζξα, ζην ηζόγεην είλαη ην γξαθείν ηεο δηεύζπλζεο θαη
ν ρώξνο εθπαίδεπζεο ησλ πξώηκσλ (ηα κηθξόηεξα παηδηά ηνπ θέληξνπ ειηθίαο
από 6 έσο 8 εηώλ), ζηνλ πξώην όξνθν ν ρώξνο εθπαίδεπζεο ησλ
κεγαιύηεξσλ παηδηώλ θαη ζηνλ ηειεπηαίν όξνθν ην γξαθείν ηνπ επηζηεκνληθνύ
δηεπζπληή θαη θάπνηα δσκάηηα πνπ πεξηζηαζηαθά κόλν ρξεζηκνπνηνύληαη.
Κάζε παηδί βξίζθεηαη ζην δηθό ηνπ γξαθείν, κε ηνλ απνθιεηζηηθό ηνπ
εθπαηδεπηή γηα κία ηνπιάρηζηνλ ώξα θαη κεηά αιιάδεη εθπαηδεπηή. Ο ιόγνο
πνπ ζπκβαίλεη απηό είλαη γηαηί ηα παηδηά κε απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλήζσο
παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε αληηκεηώπηζε ηεο αιιαγήο ησλ πξνζώπσλ θαη
έηζη ε θαζεκεξηλή αιιαγή ησλ εθπαηδεπηώλ ηα βνεζά λα πξνζαξκνζηνύλ
ζηελ κεηαβιεηόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε ίδηα ε δσή. Τν πξόγξακκα ησλ
παηδηώλ αιιάδεη θαζεκεξηλά θαη ε ελαιιαγή ησλ πξνζώπσλ κπνξεί λα
θαίλεηαη ηπραία αιιά δελ είλαη, θη απηό γηαηί θάζε παηδί έρεη έλαλ ππεύζπλν
(αλεμάξηεηα από ηελ εηδηθόηεηα ηνπ θαη ηηο ζπνπδέο ηνπ), κε ηνλ νπνίν
κνηξάδεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο ώξεο θαη 2 κε 3 ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηέο
αθόκα, πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηηο ππόινηπεο ώξεο ηεο εκέξαο.
Απηό πνπ κνπ έθαλε κεγάιε εληύπσζε, από ηελ πξώηε θηόιαο κέξα, ήηαλ όηη
κεηαμύ ησλ παηδηώλ δελ ππήξρε θακία ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία,
θνηλσληθόηεηα ή παηρλίδη. Τν θαζέλα ήηαλ κε ηελ πιάηε γπξηζκέλε πξνο ηνπο
άιινπο, θνηηώληαο είηε ηνλ ηνίρν είηε ηνλ εθπαηδεπηή (ν ρώξνο ησλ γξαθείσλ
ρσξίδεηαη θαη απνκνλώλεηαη κε γπςνζαλίδεο) θαη κε εμαίξεζε ηελ ώξα ηνπ
θαγεηνύ θαη ηηο ζηηγκέο ησλ θσλώλ θαη ησλ θιακάησλ, ηα παηδηά αγλννύζαλ
ην έλα ηελ ύπαξμε ηνπ άιινπ.
Οη εθπαηδεπηέο είλαη λένη κεηαμύ 20 θαη 30 εηώλ, πνπ εθπαηδεύνληαη από ην
ζπγθεθξηκέλν θέληξν ζηηο αξρέο ηεο επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σην
πξόζθαην παξειζόλ θαη ελώ ην θέληξν ρξεζηκνπνηνύζε ηελ αλάιπζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο, ηαπηόρξνλα, ζύκθσλα κε καξηπξίεο ησλ παηδηώλ πνπ
δνύιεπαλ εθεί, ε ρξήζε ηηκσξίαο (ιαβέο, ειαθξά ρηππήκαηα) ήηαλ
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο. Τηο κέξεο ηεο πξαθηηθήο θαη
κε ηελ πξνζθάησο θαηλνύξγηα επηζηεκνληθή δηεύζπλζε, ππήξρε κηα ηάζε
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αιιαγήο ηεο πθηζηάκελεο ηηκσξεηηθήο θαηάζηαζεο, θάηη ην νπνίν ζπδεηηόηαλ
αξθεηά κεηαμύ ησλ παηδηώλ πνπ δνύιεπαλ εθεί.
Τηο πξώηεο κέξεο θαη ύζηεξα από αξθεηή ζπδήηεζε κε ηνλ επόπηε ςπρνιόγν
θαη επηζηεκνληθό ζύκβνπιν ηνπ θέληξνπ, ν ξόινο πνπ καο αλαηέζεθε ήηαλ ε
δηαθξηηηθή παξαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ παηδηώλ, πνπ επηιέγακε από θνηλνύ.
Εμαηηίαο όκσο ηεο θαηαλνκήο θαη δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ ε παξαηήξεζε
καο θάιππηε ζρεδόλ όια ηα παηδηά ηνπ νξόθνπ.
Αξρηθά ε αίζζεζε πνπ κνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ όηη ε παξνπζία καο σο
παξαηεξεηέο έθεξλε ζε ακεραλία, όρη ηόζν ηα παηδηά, όζν ηνπο εθπαηδεπηέο
θαη ελώ αξρηθά θαηέγξαθα άκεζα ηα ζηνηρεία πνπ κε ελδηαθέξαλε, αξθεηά
ζύληνκα εγθαηέιεηςα ην ραξηί θαη ην ζηπιό θαη επέιεμα λα γξάθσ ηηο
παξαηεξήζεηο κνπ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, εθηόο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θέληξνπ.
Η δύζθνιε ζέζε πνπ θέξλακε ηνπο άιινπο πηζαλόηαηα νθείιεηαη ζηε ζέζε
εμνπζίαο πνπ θαηείρακε εμαηηίαο ηεο άκεζεο επαθήο καο κε ηνλ επηζηεκνληθό
ππεύζπλν, κε ηελ δηεύζπλζε ηνπ θέληξνπ (ε νπνία ζηελ πξώηε θηόιαο
ζπλάληεζε καο είπε λα έρνπκε απηηά θαη κάηηα αλνηρηά θαη λα ηελ
ελεκεξώζνπκε άκεζα γηα νηηδήπνηε δελ καο αξέζεη), κε ηνλ επόπηε θαζεγεηή
καο, θαζώο θαη εμαηηίαο ηεο εμνπζίαο ηεο γλώζεο πνπ εκπεξηέρνπλ ζπνπδέο
όπσο απηή ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο. Τν βιέκκα πνπ παξαθνινπζεί θαη
θξίλεη, παξόιν πνπ ην έρνπκε κάζεη όινη από πνιύ κηθξνί (είλαη ην βιέκκα ηεο
κακάο θαη ηνπ κπακπά, ηνπ δαζθάινπ, ηνπ γηαηξνύ, ηνπ δηθαζηή, ηνπ
δεζκνθύιαθα, ηνπ θαηαδόηε θαη ηεξέα) δελ είλαη ζπλήζσο αξεζηό από
θαλέλαλ.
Από ηηο πξώηεο θηόιαο ζηηγκέο ζπλεηδεηνπνίεζα όηη ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία
ζα ήηαλ ην ηδαληθό πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ
πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ αξρώλ ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ εθόζνλ εθαξκνγέο
πνπ δηάβαδα ζηα βηβιία, γηλόληνπζαλ κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ. Γηα ηα
γλσζηηθά πξνγξάκκαηα ησλ παηδηώλ ρξεζηκνπνηνύζαλ θάξηεο πνπ εκθάληδαλ
ζε εηθόλεο ηηο δηαθξίζεηο π.ρ. εθκάζεζε ζπλαηζζεκάησλ : ππήξραλ θάξηεο
πνπ παξνπζίαδαλ πξόζσπα ραξνύκελα, ιππεκέλα, ζπκσκέλα θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην παηδί είρε ιόγν ηνλ ξσηάγαλε «ηη είλαη;». Αλ ην παηδί έδηλε
ηε ζσζηή απάληεζε ηόηε ην εληζρύαλε είηε κε ηξνθηθό εληζρπηή, είηε κε
θνηλσληθό εληζρπηή (κπξάβν αζηεξάθη) θαη ην πξόγξακκα ελίζρπζεο ήηαλ είηε
ακεηάβιεηεο αλαινγίαο ΑΑ1, είηε κεηαβιεηήο αλαινγίαο . Σηελ πεξίπησζε
πνπ ην παηδί δελ είρε ιόγν, ηνπ παξνπζίαδαλ παξαπάλσ από κία θάξηεο θαη
ηνπ έιεγαλ «δείμε ιππεκέλνο» κε ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο.
Πξάγκαηη, ν κεραληζκόο δεκηνπξγίαο δηαθξίζεσλ θαη θαηαθηήζεσο λέαο
γλώζεο, πνπ αλέδεημε ε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε θαη πνπ βαζίδεηαη
ζηελ ελίζρπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο ησλ
ιαλζαζκέλσλ απνδείρηεθε πνιύ απνηειεζκαηηθόο. Οη πξνεγνύκελεο
γλσζηηθέο θαηαθηήζεηο ησλ παηδηώλ, όηαλ ηηο ρξεζηκνπνηνύζαλ, ελίζρπαλ
αθόκα πεξηζζόηεξν ην πιαίζην πξνζθέξνληαο πιήζνο ζσζηώλ απαληήζεσλ.
Όηαλ όκσο νη ζσζηέο απαληήζεηο θαη νη εληζρπηηθέο ζπλέπεηεο ηνπο ήηαλ ιίγεο
θαη νη ιαλζαζκέλεο πνιιέο, ηόηε ζπλήζσο ην παηδί θαηέιεγε λα ζηεξενηππεί.
Η ζηεξενηππία ησλ παηδηώλ κε απηηζηηθό θάζκα ζπκπεξηθνξάο, πνηθίιεη από
απηνηξαπκαηηθέο δξάζεηο κέρξη ιαξπγγηζκνύο πνπ ζπκίδνπλ πνπιηά θαη νη
αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινύλ πνηθίινπλ θη απηέο από ζνθ κέρξη ην γέιην. Ο
ρεηξηζκόο ηεο ζηεξενηππηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ από ηνπο
εθπαηδεπηέο δηέθεξε θη απηόο αλάινγα κε ην πνην παηδί ζηεξενηππνύζε θαη
πνηόλ εθπαηδεπηή είρε κπξνζηά ηνπ ( ν θάζε εθπαηδεπηήο είρε θαη έλα
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πξνζσπηθό ζηπι ρεηξηζκνύ σο απνηέιεζκα ηεο καθξνπξόζεζκεο επαθήο ηνπ
κε ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά), αλ θαη ε ζπλεζέζηεξε πξαθηηθή ήηαλ ηεο
αδηαθνξίαο (θακία ελίζρπζε, θακία βιεκκαηηθή επαθή, νπδέηεξε έθθξαζε ζην
πξόζσπν).
Τα νκαδηθά πξνγξάκκαηα ησλ παηδηώλ αθνξνύζαλ βόιηα ζην θνληηλό mall, ή
θάπνηεο θνξέο ζηελ παηδηθή ραξά ηεο γεηηνληάο, ελώ γηα έλα δηάζηεκα είρε
θαζηεξσζεί ην νκαδηθό πξόγξακκα ζην γπκλαζηήξην. Παξόιν πνπ ήκαζηαλ
όινη καδί (ζπλήζσο θακηά 20αξηά άηνκα),δελ ππήξρε θακηά αιιειεπίδξαζε
κεηαμύ ησλ παηδηώλ, ηα νπνία πέξα από ηνλ εθπαηδεπηή ηνπο δελ είραλ κε
θαλέλαλ άιιν επηθνηλσλία. Σθνπόο ησλ νκαδηθώλ πξνγξακκάησλ δελ ήηαλ ε
θνηλσληθνπνίεζε, αιιά ε δεκηνπξγία πην ειεγρόκελεο θαη πεηζήληαο
ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ, ζηηο αλάινγεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Τα παηδηά
κάζαηλαλ λα παξαγγέιλνπλ ην ρπκό ηνπο θαη λα ηνλ πίλνπλ ρσξίο λα
ελνρινύλ, ελώ ζπλήζσο ηα απαζρνινύζαλ κε δσγξαθηθή ή ην δηάβαζκα
πεξηνδηθώλ. Σηηο θνύληεο ή ζην γπκλαζηήξην, νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ
ήηαλ αηνκηθέο, κε εμαίξεζε ην ηξακπνιίλν ζην νπνίν, ιόγσ ζηελόηεηαο
ρώξνπ, ηα παηδηά, όηαλ ήηαλ πεξηζζόηεξα από έλα, αληηιακβαλόληνπζαλ ην
έλα ηελ παξνπζία ηνπ άιινπ θαη θάπνηεο θνξέο θξαηηόληνπζαλ ρέξη ρέξη, ελώ
ηα πξόζσπα ηνπο θαη ηα ρακόγεια ηνπο απνθάιππηαλ ην πόζν πνιύ ην
απνιάκβαλαλ. Επεηδή ην ηξακπνιίλν ήηαλ εληζρπηηθό γηα όια ηα παηδηά
ρξεζηκνπνηνύηαλ σο πιαίζην θαη ελίζρπζε γηα ηελ δεκηνπξγία γλσζηηθώλ
δηαθξίζεσλ κε κεγάιε επηηπρία (εηδηθά γηα ηα κηθξόηεξα παηδηά). Οη κόλνη πνπ
αιιεινεπηδξνύζαλ κεηαμύ ηνπο ζηα νκαδηθά πξνγξάκκαηα ήηαλ νη
εθπαηδεπηέο θαη απηνί ζπλήζσο αλαθεξόληνπζαλ ζε πξόζθαηεο
ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ (επεηδή ήηαλ ζηνπο θαλνληζκνύο ην λα κε κηιάλε
γηα ηα παηδηά κπξνζηά ζηα παηδηά, σο επί ην πιείζηνλ κίιαγαλ ζηα αγγιηθά)
θαη ζηνπο ρεηξηζκνύο πνπ αθνινπζνύζαλ.
Έηζη, απηό πνπ κε εληππσζίαζε από ηηο πξώηεο βδνκάδεο πνπ
παξαθνινπζνύζα ηα δξώκελα ζην θέληξν ήηαλ ε απνπζία αιιειεπίδξαζεο
κεηαμύ ησλ παηδηώλ. Σηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνινύζεζαλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο,
νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ επηρεηξνύζαλ νκαδηθά πξνγξάκκαηα
αιιειεπίδξαζεο ήηαλ γηαηί 1) είλαη ηεξάζηηα επζύλε λα αζρνιείζαη κε
πεξηζζόηεξα από έλα παηδηά 2) νη ζηεξενηππηθέο θαη αλεπηζύκεηεο
ζπκπεξηθνξέο ζα κεηαδηδόληνπζαλ ζαλ ηόο, εμαηηίαο ηεο κίκεζεο κεηαμύ ησλ
παηδηώλ 3) δε ζα είραλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, εθόζνλ ηα παηδηά δελ
κπνξνύζαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ 4) ζα έραλαλ πνιύηηκν ρξόλν από ηα
γλσζηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα.
Απηό πνπ δελ εηπώζεθε πνηέ είλαη ε πηζαλή αλαζηάησζε πνπ ζα
δεκηνπξγνύζαλ ηέηνηνπ είδνπο νκαδηθά πξνγξάκκαηα ηόζν ζην εκεξήζην
πξόγξακκα ηνπ θέληξνπ, όζν θαη πην ζεκαληηθό, ζηηο εξγαζηαθέο ώξεο θαη
θαηά ζπλέπεηα ακνηβέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηώλ (αλ έλαο
εθπαηδεπηήο αζρνιηόηαλ ηαπηόρξνλα κε πεξηζζόηεξα από έλα παηδηά, ε
απεηιή είλαη ην ηη ζα έθαλαλ νη ππόινηπνη εθπαηδεπηέο, πνπ ζα πεξίζζεπαλ).
Απηόο πνπ αληηκεηώπηδε ζεηηθά ηελ δεκηνπξγία νκαδηθνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ
ν επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο, ν νπνίνο κε πξνέηξεςε λα ζθεθηώ θάηη πνπ λα
αθνξά ηελ θαηάιιειε ξύζκηζε ησλ ζπλζεθώλ, έηζη ώζηε λα εληζρύνπκε ηηο
ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε καο κε ηνπο άιινπο.
Η ηαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο
αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, απνηέιεζε πεγή λέσλ δηαθξίζεσλ θαη
πξνβιεκαηηζκώλ ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκόηεηα, ηελ σθειηκόηεηα θαη ηελ
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δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ησλ γλώζεσλ ηεο ςπρνινγίαο , ζε ζρεηηθά ειεγρόκελν
πεξηβάιινλ, κε ζηόρν ηελ θαηάιιειε ξύζκηζε ησλ ζπλζεθώλ, έηζη ώζηε λα
πξνθαιέζνπλ ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαη ηαπηόρξνλα, κέζσ ησλ
πηζαλώλ εμαηξέζεσλ θαη ιαζώλ, λα επηθέξνπλ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε
ησλ κεραληζκώλ θαη ησλ αξρώλ πνπ ηελ δηέπνπλ.
Τα θπξηόηεξα εξσηεκαηηθά πνπ αλαδύζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξίκελεο
παξνπζίαο θαη επαθήο καο κε ην θέληξν εκέξαο γηα παηδηά κε απηηζηηθό
θάζκα ζπκπεξηθνξάο, ζρεηηδόληνπζαλ κε ηελ εύξεζε θνηλώλ ζηνηρείσλ
κεηαμύ ησλ παηδηώλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ πνπ
κεγάισζαλ θαη πνπ ζα επέηξεπαλ λα δηαθξίλνπκε ηνπο πηζαλνύο όξνπο πνπ
νδεγνύλ ζηε ςπρνπαζνινγία. Η πξνζερηηθή αλάγλσζε ησλ ηζηνξηθώλ ησλ
παηδηώλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείραλ νη εθπαηδεπηέο, ελώ δηάθεξαλ
αξθεηά (άιια παηδηά είραλ κεγαιώζεη κόλν κε ηε κακά, άιια κε ηε γηαγηά θαη
ηνλ παππνύ, άιια θαη κε ηνπο δύν γνλείο) θαη δελ άθελαλ πνιιά πεξηζώξηα
γηα ηελ εύξεζε αδηάζεηζησλ θνηλώλ ζηνηρείσλ, επέηξεπαλ ηελ δηαηύπσζε ηεο
εμήο δηαπίζησζεο: όζνη ήηαλ ππεύζπλνη γηα ηελ αλαηξνθή θαη ην κεγάισκα
ησλ παηδηώλ, είραλ πξόβιεκα ζην πώο λα δηαρεηξηζηνύλ ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπο θαη λα ξπζκίζνπλ ηηο ζπλζήθεο, έηζη ώζηε λα αιιεινεπηδξάζνπλ κεηαμύ
ηνπο, πξνθαιώληαο επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα ( κε εμαίξεζε ίζσο κηα κεηέξα ε
νπνία έδεηρλε λα απνιακβάλεη ηε ζρέζε ηεο κε ην γην ηεο, αιιά ηαπηόρξνλα
δερόηαλ από ηνπο εθπαηδεπηέο επίθξηζε γηαηί, ζύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηνπο,
ηνλ θαθνκάζαηλε κε αγθαιηέο θαη ράδηα).
Τν γεγνλόο όηη ε επαθή κε ην παηδί κπνξεί λα πξνθαιεί δπζάξεζηα
ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, θόβνπ, ληξνπήο ηα νπνία πηζαλόηαηα αληηιακβάλεηαη
θαη ην παηδί, ελώ ζαθέζηαηα δελ είλαη ε αηηία, απνηειεί παξόια απηά
θαζεκεξηλή δηαδηθαζία, ε νπνία επηηξέπεη ζην παηδί λα εξκελεύεη ηηο ζηηγκέο
ηεο κνλαμηάο ηνπ, κέζσ ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο θαη ηεο αλαθνύθηζεο πνπ
πηζαλόηαηα πξνζθέξνπλ.
Επηπξόζζεην πξνβιεκαηηζκό πξνθαινύζαλ ηα παηδηά πνπ ελώ είραλ ηελ
ηθαλόηεηα ηεο νκηιίαο δελ παξήγαλ απζόξκεην ιόγν θαη νη ιηγνζηέο θνξέο
πνπ αθνπγόηαλ ε θσλή ηνπο, ήηαλ νη ζηηγκέο πνπ απαληνύζαλ ζηηο ηππηθέο
εξσηήζεηο γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηώλ. Εμαίξεζε ζηηο ζηηγκέο
απόιπηεο ζησπήο απνηεινύζαλ νη ζηεξενηππηθνί κνλόινγνη, νη νπνίνη δελ
είραλ θακία ιεηηνπξγηθόηεηα θαη δελ εμππεξεηνύζαλ ηελ θνηλσληθή επαθή κε
ηνπο άιινπο (θάπνην παηδί κνλνινγνύζε κηκνύκελν ηελ θσλή πσιεηή
ηειεπξνηόλησλ θαη θάπνην άιιν αλαθέξνληαο δηαιόγνπο από παηδηθή
εθπνκπή), αιιά κάιινλ ελίζρπαλ ην πιαίζην ηεο κνλαμηάο θαη ηεο
απνκόλσζεο, πξνθαιώληαο δξάζεηο αδηαθνξίαο από ηνπο ππόινηπνπο
(άθεζε ηνλ ηώξα, κελ ηνπ δίλεηο θακία ζεκαζία, ζηεξενηππεί- ήηαλ νη
πξνηξνπέο πνπ αθνύγακε από ηνπο εθπαηδεπηέο).
Τν γεγνλόο όηη ηα παηδηά είραλ ιόγν θαη δελ ηνλ ρξεζηκνπνηνύζαλ, θαζώο θαη
ε καθξνπξόζεζκε αιιειεπίδξαζε κνπ κε ην πεξηβάιινλ (θπξίσο ην γεγνλόο
όηη είκαη κεηέξα 2 παηδηώλ, ειηθίαο 4 θαη 5 εηώλ), ζρεκαηνπνίεζαλ ηελ ηδέα
γηα κηα παξέκβαζε, πνπ ζα ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία απζόξκεηνπ ιόγνπ (θαη
θαηά ζπλέπεηα ζηε κεηαβιεηόηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο), ρξεζηκνπνηώληαο σο
εληζρπηηθό πιαίζην ην νκαδηθό παηρλίδη, κεηαμύ παηδηώλ κε απηηζηηθό θάζκα
ζπκπεξηθνξάο, ξπζκίδνληαο έηζη ηηο ζπλζήθεο ώζηε καθξνπξόζεζκα λα
ζεκειησζεί ε εληζρπηηθή δύλακε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε
ζπλνκειίθνπο. Δεδνκέλνπ όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά είραλ αδέιθηα κε ηππηθή
αλάπηπμε ή παξαθνινπζνύζαλ καζήκαηα ζην ηνπηθό δεκόζην λεπηαγσγείν ή

5

έζησ εξρόληνπζαλ ζε επαθή κε άιια παηδηά (ζπγγελείο, γεηηνληά), αλ ζα
κπνξνύζακε λα κεηαηξέςνπκε ην νκαδηθό παηρλίδη ζε εληζρπηηθή ζπλέπεηα
ησλ ιεηηνπξγηθώλ δξάζεσλ ηεο επαθήο κε άιια παηδηά, ζεσξνύκε όηη νη
επθαηξίεο γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζα ήηαλ ζπρλέο, ζε καθξνπξόζεζκν
πιάλν.
Η ηδέα γηα πξόγξακκα ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, κέζσ ηεο
ρξήζεο νκαδηθώλ παηρληδηώλ θαη ε πξόβιεςε γηα παξαγσγή απζόξκεηνπ
ιόγνπ θαη αύμεζε ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο είραλ ηελ έγθξηζε,
ηόζν ηεο δηνίθεζεο όζν θαη ηνπ επόπηε ςπρνιόγνπ, ελώ παξάιιεια κνπ
δόζεθε ε επθαηξία λα γλσξίζσ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο αιιά θαη ηεο ελεξγνύο
αιιειεπίδξαζεο, ζρεδόλ όια ηα παηδηά κηαο θαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ ζύζηαζε
ηεο νκάδαο άιιαδαλ ζπρλά, όπσο θαη νη πξαθηηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο γηα
ηελ θάιπςε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Μέζσ θαη εμαηηίαο απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο αλαθάιπςα όηη ζε θάπνηα
παηδηά δελ είρε ζεκειησζεί αθόκα ε εληζρπηηθή δύλακε ηεο αθξόαζεο
ηζηνξηώλ, θαζώο ε πξνζπάζεηα κνπ λα ηνπο δηαβάζσ παξακύζηα ηνπο
πξνθαινύζε ζηεξενηππίεο ή δξάζεηο θπγήο θαη έηζη ε παξέκβαζε εθόζνλ είρε
θάηη αθόκα λα εληζρύζεη, έγηλε αθόκα πην ζπγθεθξηκέλε, θαηαιήγνληαο ζηε
δεκηνπξγία νκάδαο παηρληδηνύ 2 αηόκσλ, εληόο ελόο κε ηηκσξεηηθνύ πιαηζίνπ,
ζην νπνίν ζα εληζρπόηαλ ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ παηδηώλ θαη
θαηά ζπλέπεηα ε ζπκκεηνρή ζην παηρλίδη, κε πξόγξακκα κεηαβιεηήο
αλαινγίαο (ε παξεκβαηηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή ζα κεησλόηαλ ζηαδηαθά),
κέρξη ην ρξνληθό ζεκείν εθείλν όπνπ ηα παηδηά ζα κπνξνύζαλ λα παίμνπλ
κόλα ηνπο. Τα παηρλίδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζακε ήηαλ ηα εμήο:
1.θνπθινζέαηξν, γηα ηελ ηαπηόρξνλε ελίζρπζε ηεο αθξόαζεο θαη ηεο
αθήγεζεο ηζηνξηώλ.
2.κπνγηέο πξνζώπνπ (face painting), γηα ηελ πην εύθνιε θαη δηαζθεδαζηηθή
κεηάβαζε ζε παηρλίδηα ξόισλ (δξακαηνπνίεζε).
3.θπλήγη ζεζαπξνύ, γηα λα δηαπηζηώζνπκε ην πόζν ηθαλνπνηεηηθά έρεη
ζεκειησζεί ν κεραληζκόο ηεο ηήξεζεο θαλόλσλ. Παξάιιεια, ζθεθηήθακε ηελ
εθαξκνγή ελόο παηρληδηνύ ζπλεξγαηηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ην νπνίν, γηα λα
πάξεη θάζε παηδί ην ράξηε ηνπ, ζα έπξεπε λα δώζεη ην ράξηε ζην άιιν παηδί
(ε ηδέα αθνξνύζε θπξίσο ην έλα παηδί, ην νπνίν ήηαλ κνλαρνπαίδη θαη
δπζθνιεπόηαλ θαη λα κνηξαζηεί θαη λα ζπλππάξμεη κε άιια παηδηά – ε
αγαπεκέλε ηνπ θξάζε ήηαλ «θύγε» θαη ε ζπλεζηζκέλε απάληεζε ηεο
εθπαηδεύηξηαο ηνπ ήηαλ «ζέιεηο λα παίμεηο κόλνο ζνπ.. πεο.. ζέισ λα παίμσ
κόλνο κνπ»)
4.ην θαπέιν ηνπ παξακπζά, είλαη παηρλίδη πξνζσπηθήο έκπλεπζεο, ζύκθσλα
κε ην νπνίν όπνηνο θνξάεη ην θαπέιν ιέεη θαη κηα ηζηνξία. Τν θαπέιν
κεηαθέξεηαη κε ηελ ζεηξά από θεθάιη ζε θεθάιη.
5.θξπθηό, ζην νπνίν ζα εληζρύεηαη ε κεηαβιεηόηεηα ζηελ επηινγή ηεο
θξπςώλαο (θαη γηα λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο επηινγέο ζα κπνξνύζακε λα
θξύβνπκε θαη αληηθείκελα), ηόζν εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο
ζε απηή, όζν θαη θνηλσληθά, ηξνθηθά.
6.θπλεγεηό, γηα ηελ εθηόλσζε θαη ηνπο απηόκαηνπο θηλαηζζεηηθνύο εληζρπηέο
πνπ πξνζθέξεη. Παξόιν πνπ ζεσξνύζα απηνλόεην ην όηη ηα όια παηδηά ζα
γλώξηδαλ λα παίδνπλ θπλεγεηό, κε κεγάιε έθπιεμε αλαθάιπςα όηη νξηζκέλα
δελ ήμεξαλ ηνλ βαζηιηά ησλ παηρληδηώλ, γεγνλόο πνπ επηπρώο, γξήγνξα
δηνξζώζεθε.
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7.αγαικαηάθηα, αθνύλεηα, ακίιεηα, αγέιαζηα, γηα ηελ ηήξεζε θαλόλσλ θαη ηελ
κείσζε ησλ ζηεξενηππηθώλ δξάζεσλ πνπ επηβάιεη ε αθηλεζία.
Η παξέκβαζε ζα ήηαλ σξηαία (θάζε παηρλίδη ζα δηαξθνύζε πεξίπνπ 10 ιεπηά,
ρσξίο όκσο λα ηεξείηαη απζηεξό ρξνλνδηάγξακκα) θαη ζα γηλόηαλ 3 θνξέο ηελ
εβδνκάδα, ελώ ε ζεηξά ησλ παηρληδηώλ ζα άιιαδε θάζε θνξά. Σηόρνο ηεο
παξέκβαζεο ζα ήηαλ ε παξαγσγή απζόξκεηνπ ιόγνπ, ε ελίζρπζε ηεο
αθξόαζεο ηζηνξηώλ, ε κεηαβιεηόηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά, κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ζην παηρλίδη θαη ε ζηαδηαθή ζεκειίσζε ηεο θνηλσληθήο
αιιειεπίδξαζεο σο πιαίζην δξάζεσλ ζην νπνίν επράξηζηα γεγνλόηα θαη
δξάζεηο ζπκβαίλνπλ. Όξακα ήηαλ ε δεκηνπξγία παξέαο παηρληδηνύ κεηαμύ
ησλ παηδηώλ ρσξίο ηελ αλάγθε θακίαο παξέκβαζεο από ηνλ εθπαηδεπηή (θαη
αλ απηό ζπλέβαηλε ηε ζπκκεηνρή θαη ηξίηνπ παηδηνύ).
Από ηελ αξρή ήμεξα όηη όζα ζθεθηόκνπλ λα θάλσ ζα ρξεηαδόληνπζαλ αξθεηό
ρξόλν, θάηη πνπ δπζηπρώο ήμεξα όηη δελ είρα, κηαο θαη κπξνζηά κνπ δηέζεηα
κόλν 4 βδνκάδεο, αιιά ε ππνζηήξημε ηεο δηεύζπλζεο (ε νπνία κνπ πξόηεηλε
λα ζπλερίζσ σο εξγαδόκελε από ηνλ Σεπηέκβξην) θαη ηνπ επόπηε
ςπρνιόγνπ, θαζώο θαη ε δηθηά κνπ επηζπκία λα δσ απηά ηα παηδηά λα παίδνπλ,
ιεηηνύξγεζαλ σο εληζρπηέο ηθαλνί λα κελ επηηξέςνπλ ζηηο αληηθεηκεληθέο
δπζθνιίεο θαη ζηηο δπζνίσλεο πξνβιέςεηο, πνπ αθνξνύζαλ ηόζν ηελ έιιεηςε
ρξόλνπ, όζν θαη ηελ νπζηαζηηθνπνηεκέλε αληθαλόηεηα ησλ παηδηώλ γηα λα
δηαζθεδάζνπλ, λα αθνύζνπλ, λα κηιήζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ, λα
ηξνπνπνηήζνπλ ηα ζρέδηα καο.
Απηά άιιαμαλ ύζηεξα από απξόβιεπηα γεγνλόηα (ην έλα από ηα παηδηά
αξξώζηεζε) θαη πξνβιεπόκελεο παξεκβάζεηο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηώλ,
πνπ δήηεζαλ αιιαγή ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (από κηα ώξα
πξνηάζεθε λα γίλεη 20ιεπην), ζηηο κέξεο (από Δεπηέξα Τεηάξηε Παξαζθεπή
έγηλε Δεπηέξα Τξίηε Τεηάξηε) θαη απαίηεζαλ λα είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία
ηνπο γηα λα δηαηεξνύλ ειεγρόκελε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ θαη λα κε
βνεζήζνπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο. Παξόιν πνπ ε επηπιένλ
παξνπζία ησλ εθπαηδεπηώλ ηξνπνπνηνύζε ξηδηθά ηα πιάλα καο, επηηξέπνληαο
ζε αλεμέιεγθηεο εμσγελείο κεηαβιεηέο θαη απξόβιεπηεο ζπκπεξηθνξέο λα
εηζρσξήζνπλ, αλαγλσξίδνληαο όηη ε ζέζε καο ζην ζπγθεθξηκέλν δίρηπν
εμνπζίαο δελ καο επέηξεπε λα αξλεζνύκε, ηνλίζακε επηζηακέλσο ηελ
ζεκαληηθόηεηα ηνπ κε ηηκσξεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ παξέκβαζε καο θαη
εμεγήζακε όηη αθόκα θαη ε ζηέξεζε ελόο αγαπεκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή
δξαζηεξηόηεηαο, είλαη ηηκσξία, πξνηξέπνληαο ηνπο λα κε θάλνπλ ηίπνηα, πέξα
από ην λα παξαθνινπζνύλ.
Αθνινύζεζαλ λέεο θαζπζηεξήζεηο ιόγσ αθαηαιιειόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο
ησλ παηδηώλ, ζύκθσλα πάληα κε ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηώλ, ώζπνπ
αλαπόθεπθηα έθηαζε ε ζηηγκή πνπ νη ζθέςεηο καο ζα γηλόληνπζαλ δξάζεηο
θαη αιιειεπίδξαζε. Ο ρώξνο πιαίζην ήηαλ ην γπκλαζηήξην, όπνπ εθείλε ηε
ώξα απξνζδόθεηα πξαγκαηνπνηνύζαλ αηνκηθό πξόγξακκα γπκλαζηηθήο 2
παηδηά θαη εξγαζίεο 2 εξγάηεο καδί κε ηνλ επόπηε ςπρνιόγν πνπ ηνπο
βνεζνύζε έηζη ώζηε λα ηειεηώλνπλ γξεγνξόηεξα. Τν θνπθινζέαηξν είρε
ζηεζεί, ελώ απέλαληη ηνπ είρακε ηνπνζεηήζεη ζηξώκαηα γηα λα θάηζνπλ ηα
παηδηά θαη νη εθπαηδεπηέο ηνπο. Όηαλ όινη πήξαλ ηηο ζέζεηο ηνπο ε παξάζηαζε
μεθίλεζε…κε ηε θσλή καο λα πξνζπαζεί λα αθνπζηεί ελ κέζσ ζνξύβσλ θαη
ήρσλ πνπ δελ κπνξνύζακε λα ειέγμνπκε.
«Κπξίεο θαη θύξηνη ε παξάζηαζε αξρίδεη» ηνπο είπα, κεηά ππνθιίζεθα
κπξνζηά ηνπο θαη μεθίλεζα λα κε ρεηξνθξνηώ. Αθνινύζεζε δπλαηό
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ρεηξνθξόηεκα από όινπο ηνπο παξεπξηζθόκελνπο, κπήθα πίζσ από ην
θνπθινζέαηξν, έβαια κηα θνύθια θακεινπάξδαιε ζην ρέξη κνπ, ε
θακεινπάξδαιε εκθαλίζηεθε πίζσ από ηηο θνπξηίλεο θαη άξρηζε λα ραηξεηάεη
έλα έλα ηα παηδηά θαη ηνπο εθπαηδεπηέο.
«γεηα ζνπ Λ..»
«γεηα» απάληεζε ν Λ
«γεηα ζνπ Γ..»
«γεηα ζνπ θακενπαδαιε» απάληεζε ν Γ
«είζαζηε έηνηκνη λα αθνύζεηε κηα ηζηνξία..»
«λαηηηηηηηί..» θώλαμαλ όινη καδί, ελώ ηαπηόρξνλα άιια 3 παηδηά θαη νη
εθπαηδεπηέο ηνπο καο δήηεζαλ πνιύ επγεληθά λα παίμνπλ καδί καο.
Σηξηκσρηήθαλ όινη καδί ζηα ζηξώκαηα θαη ρσξίο θαλείο λα κηιάεη αθνύγαλ κε
κεγάιε πξνζνρή ηελ ηζηνξία. Κάπνηα από ηα παηδηά γέιαζαλ όηαλ ε νπξά ηνπ
ιηνληαξηνύ πηάζηεθε ζε έλα θιαδί θαη απηό θώλαδε «βνήζεηα, βνήζεηα» θαη
όηαλ πήγαλ ηα βαηξαράθηα νη θίινη ηνπ θαη ηνλ ζώζαλε ηα πεξηζζόηεξα
πξνζσπάθηα πνπ είρα ηελ ηύρε λα βιέπσ, ιάκπαλε από ραξά. Μόιηο ε κηθξή
θαη απζόξκεηε ηζηνξία καο ηειείσζε, κεηά ην δπλαηό ρεηξνθξόηεκα (κέρξη θαη
νη εξγάηεο ρεηξνθξνηνύζαλε), νη εθπαηδεπηέο θαη ηα παηδηά θώλαδαλ ξπζκηθά
«θη άιιν, θη άιιν», νπόηε αθνινπζώληαο ηηο επηηαγέο ηνπ πιήζνπο ηώξα ζηε
ζθελή βγήθε ν πεηξαηήο, ν νπνίνο θξαηνύζε κπνγηέο γηα ην πξόζσπν θαη
πξνέηξεςε όινπο ηνπο πεηξαηέο λα βαθηνύλε..
Με ηε βνήζεηα καο ηα παηδηά κεηακνξθώζεθαλ ζε αηξόκεηνπο θαη
ηξνκαρηηθνύο πεηξαηέο, κε καύξα κάηηα, λεθξνθεθαιέο, κνπζηάθηα, κνύζηα θαη
ηαηνπάδ, ελώ όηαλ μαλαβγήθε ζηε ζθελή ν πεηξαηήο, έγηλε ρακόο από ηα γέιηα
θαη ηηο θσλέο. Η θνύθια πεηξαηήο πήξε ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηεο θαη είπε
«όπνηνο είλαη πεηξαηήο λα ζεθώζεη ηα ρέξηα ςειά»
Τα παηδηά ζήθσζαλ ακέζσο ηα ρέξηα ηνπο ςειά
«όπνηνο είλαη πεηξαηήο λα ζεθσζεί όξζηνο»
Όια ηα παηδηά ζεθώζεθαλ όξζηα
«όπνηνο είλαη πεηξαηήο λα πεδήμεη ηξεηο θνξέο»
Καη πάιη ε εληνιή έγηλε δερηή κε ελζνπζηαζκό. Η αηκόζθαηξα ζύκηδε πάξηη θαη
ην ρακόγειν ζην πξόζσπν ησλ παηδηώλ έδεηρλε όηη αλ κε ηη άιιν πέξλαγαλ
σξαία. Η ηζηνξία πνπ αθνινύζεζε ήηαλ πην κηθξή, ελώ ην ρεηξνθξόηεκα πνπ
αθνινύζεζε εμίζνπ δπλαηό κε ην πξνεγνύκελν. Είρε έξζεη πιένλ ε ζηηγκή λα
δνθηκαζηεί απηό πνπ κε ηνλ επόπηε ςπρνιόγν πεξηκέλακε λα δνύκε: αλ ζα
ζπκκεηείραλ ηα παηδηά θαη αλ ην παηρλίδη ηνπ θνπθινζέαηξνπ ζα παξήγαγε,
πέξα από ραξά, κεηαβιεηόηεηα ζην ιόγν θαη ηε ζπκπεξηθνξά.
«ζεηξά ζνπ λα παίμεηο» είπα ακέζσο κεηά θαη έδεημα ην θνπθινζέαηξν. Όια ηα
παηδηά ζεθώζεθαλ κε ηε ζεηξά, κπήθαλ πίζσ από ην θνπθινζέαηξν έβαιαλ
θνύθιεο ζηα ρέξηα ηνπο, νη θνύθιεο εκθαληδόληνπζαλ πίζσ από ηηο θνπξηίλεο
θαη λέα θύκαηα ελζνπζηαζκνύ θαη ρεηξνθξνηήκαηνο μέζπαδαλ. Όια ηα παηδηά
κε ηηο θνύθιεο ζηα ρέξηα κίιαγαλ, αιιά δπζηπρώο ν ζόξπβνο δελ καο
επέηξεπε λα θαηαιάβνπκε θαη λα αθνύζνπκε ην ηη εηπώζεθε. Κάπνην παηδί κε
ηνλ πεηξαηή ζην ρέξη είπε «γεηα ζαο είκαη ν πεηξαηήο», θάπνην άιιν έβαδε
όιεο ηηο θνύθιεο ζην ρέξη θαη ηηο έζπξσρλε κηα κηα έμσ από ηηο θνπξηίλεο
θσλάδνληαο «θύγε εζύ..έια λα παίμνπκε..γεηα.. πάκε..». Τα παηδηά πνπ δελ
είραλ νκηιία θαη έηπρε λα καο ζπλνδεύζνπλ ζηε παξέκβαζε,
ζπκπεξηθέξζεθαλ ζηηο θνύθιεο κε ηξόπν αλάινγν κε απηόλ ησλ ππνινίπσλ
παηδηώλ (νη θνύθιεο κπήθαλ όιεο ζηα ρέξηα ησλ παηδηώλ, ελώ ππήξρε θαη
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ζπκβνιηζκόο ζηηο θηλήζεηο, κε ηηο θνύθιεο λα αγθαιηάδνληαη, λα θηιηνύληαη, λα
ηζαθώλνληαη θαη λα θπλεγηνύληαη).
Με όια απηά, ν ρξόλνο θύιεζε ρσξίο λα ην θαηαιάβνπκε θαη μεπέξαζε ηελ
πξνηεηλόκελε δηάξθεηα, ελώ νη αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ θαη ηα έθπιεθηα κάηηα
ησλ εθπαηδεπηώλ ήηαλ ην θαιύηεξν εληζρπηηθό γηα ηελ παξέκβαζε, πνπ
ζαθέζηαηα είρε ράζεη πιένλ θάζε πεηξακαηηθή αμία. Τόζν ην πιήζνο ησλ
εμσγελώλ κεηαβιεηώλ (αξηζκόο ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηώλ, ζόξπβνο,
βιέκκαηα, πεηξάγκαηα, νκηιίεο), ε ειιηπήο ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ε
κεηέπεηηα αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ σο πξνο ηε ζηόρεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
(πιένλ ε παξέκβαζε αθνξνύζε θπξίσο ην θνπθινζέαηξν θαη ήηαλ αλνηρηή γηα
νπνηνδήπνηε παηδί ή εθπαηδεπηή ήζειε λα ζπκκεηέρεη), καο απνκάθξπλαλ
από ηε δεκηνπξγία νκάδαο παηρληδηνύ κεηαμύ παηδηώλ κε απηηζηηθό θάζκα
ζπκπεξηθνξώλ θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηηο δξάζεηο καο γηα ηελ θαηάιιειε
ξύζκηζε ησλ ζπλζεθώλ, πνπ πηζαλόηαηα απμάλνπλ ηελ εληζρπηηθή δύλακε ηεο
αθξόαζεο θαη ηεο αθήγεζεο ηζηνξηώλ.
Η πξώηε κέξα ηεο παξέκβαζεο απέδεημε όηη νη πξνβιέςεηο πνπ
ελνρνπνηνύζαλ ηνλ απηηζκό γηα ηελ έιιεηςε θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ
ζηεξενηππία ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζεσξνύζαλ δεδνκέλε ηελ κε ζπκκεηνρή
ζην παηρλίδη θαη ηελ απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηαλ αβάζηκεο θαη
παξαπιαλεηηθέο θαη έηζη, παξόιν πνπ ην πείξακα απέηπρε, ε παξέκβαζε
απέδεημε ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο θαηάιιειεο ξύζκηζεο ησλ ζπλζεθώλ γηα ηελ
παξαγσγή θαη εδξαίσζε επηζπκεηώλ ζπκπεξηθνξώλ. Ο απηηζκόο αλ
ζεσξεζεί, όρη σο εξκελεία, αιιά σο ε πεξηγξαθή ηνπ θάζκαηνο
ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ παηδηώλ, ηόηε αλαπόθεπθηα ν επηζηεκνληθόο ιόγνο
θαη νη εξκελεπηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ, ζα ζηξαθνύλ ζην πεξηβάιινλ, ηηο
ζπλζήθεο θαη ηνπο κεραληζκνύο αιιειεπίδξαζεο πνπ δηέπνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά.
Η νπζηαζηηθνπνηεκέλε αληηκεηώπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο ςπρνπαζνινγίαο
από ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο (γελληνύληαη, είλαη ζην DNA, είλαη ζηε
ςπρή, είλαη θαζνξηζηηθά ηα 5 πξώηα ρξόληα ηεο δσήο) θαη ε αληίζηνηρε
ζεώξεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θνηλσληθήο παζνινγίαο (εγθιεκαηηθόηεηα,
θηώρεηα, εμαζιίσζε, κόιπλζε) από ηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο (είλαη νη
ππεξθείκελεο θνηλσληθέο δνκέο, είλαη ν άλζξσπνο εθ γελεηήο θαθόο θαη
βίαηνο), όρη κόλν ζπγθαιύπηνπλ θαη δηθαηνινγνύλ ην ππάξρνλ άδηθν θνηλσληθό
ζύζηεκα, αιιά θπξίσο αλαηξνύλ ηελ αλζξώπηλε ηζηνξία ε νπνία έρεη
απνδείμεη όηη ηόζν ν άλζξσπνο, όζν θαη νη θνηλσλίεο αιιάδνπλ όηαλ αιιάμνπλ
νη ζπλζήθεο θαη θαηά ζπλέπεηα αθαηξνύλ ηελ ππνρξέσζε γηα πξνζπάζεηα
εύξεζεο θαη δεκηνπξγίαο ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη ην δηθαίσκα γηα
ειπίδα ζε έλα θαιύηεξν αύξην.
Έηζη, αλ ε εξκελεία πνπ δίλνπκε ζηα θαηλόκελα αλαδύεη κπζηηθέο θαη αόξαηεο
δπλάκεηο πνπ θξύβνληαη κέζα καο θαη αγλνεί ηνπο θπζηθνύο λόκνπο θαη
αξρέο, πνπ ηζρύνπλ γηα όινπο θαη ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ησλ ζπλζεθώλ, κε
ηελ ηαπηόρξνλε ππνζηήξημε θαη επινγία ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ, ν
άλζξσπνο δελ έρεη θακία επζύλε νύηε γηα ηνλ θόζκν ζηνλ νπνίν δεη, νύηε γηα
ηνπο άιινπο. Μπνξεί λα επηηειεί γλσζηηθά πξνγξάκκαηα κε κεγάιε επηηπρία
ζε παηδηά κε απηηζηηθό θάζκα ζπκπεξηθνξώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο
κεραληζκνύο ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο, ρσξίο λα
ζπλεηδεηνπνηεί όηη ξπζκίδεη ηηο ζπλζήθεο θαη ε απνθηεκέλε γλώζε ηνπ παηδηνύ
δελ νθείιεηαη ζε θάηη κέζα ηνπ πνπ πξνϋπάξρεη θαη πεξηκέλεη λα
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ελεξγνπνηεζεί (π.ρ. λνεκνζύλε), αιιά ζηηο δηθηέο ηνπ δξάζεηο θαη ζηε κεηαμύ
ηνπο αιιειεπίδξαζε.
Αλ κάιηζηα πξνζζέζνπκε θαη ηα ζπζηεκηθά εκπόδηα πνπ ζέηεη ε ηεξαξρηθή
δνκή ηεο εμνπζίαο ηόζν σο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο ζέζεηο, όζν θαη σο πξνο
ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηεο γλώζεο, αληηιακβαλόκαζηε πην εύθνια ην γηαηί έλαο
άλζξσπνο πνπ αζρνιείηαη κε παηδηά κε απηηζκό, ελώ κπνξεί λα έρεη ηηο
θαιύηεξεο πξνζέζεηο, θαηαιήγεη ζην λα πξνζαξκνζηεί επηηπρώο ζε έλα
ζύζηεκα πνπ αλαδηακνξθώλεη πεηζήληα, ιεηηνπξγηθά θαη πξνβιέςηκα άηνκα,
κε ηε ρξήζε θαηαλνκήο ηνπ ρξόλνπ, ηνπ ρώξνπ, ηήξεζε αξρείσλ (νη
πεξίθεκεο ζηξαηεγηθέο ηεο εμνπζίαο, ζύκθσλα κε ηνλ Μηζέι Φνπθώ) θαη ηηο
παληαρνύ παξνύζεο θάκεξεο πνπ κεηαθέξνπλ ην βιέκκα πνπ επνπηεύεη ζηα
ελδόηεξα ηεο ύπαξμεο καο, ζηεξώληαο ηελ επθαηξία γηα παηρλίδη θαη
απζνξκεηηζκό θαη αλαπαξάγνληαο θαζεκεξηλά ζηεξεόηππα πξνγξάκκαηα,
δξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.
Η νπζηαζηηθή παξέκβαζε ηνπ παηρληδηνύ θαη ε εληζρπηηθή ηνπ δύλακε (πέξα
από ηα απηόκαηα θηλαηζζεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάγεη θάζε
ζηηγκή) αθνξνύλ ην όηη πξνζθέξεη έλα πιαίζην απνδόκεζεο ηεο εμνπζίαο θη
απηό γηαηί ην παηρλίδη παξόηη έρεη θαλόλεο, νη θαλόλεο απηνί γίλνληαη
απνδερηνί από όινπο, ηξνπνπνηώληαο ην ξηδηθά από ηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθόηεηα ζηε νπνία, αλά πάζα ζηηγκή, εξρόκαζηε αληηκέησπνη κε
θαλόλεο πνπ νύηε έρνπκε ξσηεζεί, νύηε έρνπκε επηιέμεη, αιιά θπξίσο δελ
επηζπκνύκε.
Σηηο επόκελεο 7 ζπλαληήζεηο παηρληδηνύ κε ηα παηδηά, ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο
άιιαδε θάζε θνξά, εθηόο από ην θνπθινζέαηξν θαη ην θπλήγη ηνπ ζεζαπξνύ
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κία θόξα δελ θαηαθέξακε λα ηξέμνπκε ή λα
θξπθηνύκε, όρη από έιιεηςε ρξόλνπ (δελ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξα από 5
ιεπηά) ή ηθαλνηήησλ ησλ παηδηώλ, αιιά από ην θόβν θαη ηελ αλαζθάιεηα ησλ
εθπαηδεπηώλ γηα ηελ πηζαλή βιάβε πνπ ζα δεκηνπξγνύζε ζηα παηδηά ε
κείσζε ηνπ ρξόλνπ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ γλσζηηθώλ πξνγξακκάησλ (θαη
θαηά ζπλέπεηα ε κείσζε ηνπ δηθνύ ηνπο ρξόλνπ ελεξγνύο θαη ακεηβόκελεο
ζπκκεηνρήο), ή γηα ηελ πηζαλή θνύξαζε πνπ ζα αηζζαλόληνπζαλ ηα παηδηά, ή
γηα ηελ αθόκα πην πηζαλή κε ειεγρόκελε θαη κε πξνβιέςηκε κεηαβιεηόηεηα
ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ πνπ ζα δεκηνπξγνύζαλ ηέηνηνπ είδνπο
αιιειεπηδξάζεηο.
Πξάγκαηη ε κεηαβιεηόηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ απμήζεθε εληόο ηνπ
πιαηζίνπ ηνπ θνπθινζέαηξνπ, ην νπνίν ιεηηνύξγεζε σο δηαθξηηηθό εξέζηζκα
γηα ηελ επαγσγή λέσλ δξάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά παξήγαγαλ
ιόγν ζπκβνιηθό θαη ιεηηνπξγηθό (κάιηζηα έλα από ηα παηδηά απήγγεηιε ην
πνίεκα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ, γεληθεύνληαο ηε δηάθξηζε ηεο παξάζηαζεο),
γειάγαλ, ρεηξνθξνηνύζαλ, απαληνύζαλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο έθαλαλ νη
θνύθιεο, έδηλαλ ηε ζεηξά ηνπο ην έλα ζην άιιν, ζην παηρλίδη κε ηηο κπνγηέο έλα
από ηα παηδηά κνπ δήηεζε λα κε βάςεη, άθνπγαλ κε ελδηαθέξνλ ηα παξακύζηα
(ελώ ηηο 2 πξώηεο κέξεο ε αθήγεζε ηζηνξηώλ ήηαλ απζόξκεηε θαη ειεύζεξε,
κεηά ρξεζηκνπνηήζακε δνκεκέλν ιόγν από παξακύζηα πνπ έρνπκε γξάςεη
θαη ηα νπνία είλαη έκκεηξα θαη ηα ραξαθηεξίδεη ε πιήξεο απνπζία θαθώλ),
δήηαγαλ θη άιιεο ηζηνξίεο θαη, ε κεγαιύηεξε ακνηβή, θάπνηεο ζηηγκέο κε
αγθάιηαζαλ.
Όζν γηα ην θπλήγη ζεζαπξνύ, ζηα παηδηά δόζεθαλ ράξηεο (ην θάζε παηδί
έπξεπε λα έξζεη λα πάξεη ην ράξηε θαη λα ην δώζεη ζην άιιν παηδί) , ζηνπο
νπνίνπο είρακε δσγξαθίζεη ηελ θάηνςε ηνπ γπκλαζηεξίνπ, κε δηαθεθνκκέλεο
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γξακκέο ηελ δηαδξνκή πνπ νδεγνύζε ζε έλα ηεξάζηην Χ, ηνλ ζεζαπξό (έλα
ζαθνπιάθη κε 2 γιπθά ηα νπνία ηα παηδηά έπξεπε λα κνηξαζηνύλ κε ηνπο
εθπαηδεπηέο ηνπο) θαη ρσξίο λα πξνιάβνπκε λα δώζνπκε θακία εληνιή, ηα
παηδηά έηξεμαλ πξνο ην ζεκείν πνπ ήηαλ θξπκκέλνο ν ζεζαπξόο (έλα από ηα
παηδηά αθνύ αθνινύζεζε κε ην δάρηπιν ηνπ ηε δηαδξνκή πνπ νδεγνύζε ζην
Χ, κεηά αλαπαξήγαγε θάλνληαο ζηξνθή ηελ ίδηα αθξηβώο δηαδξνκή πνπ είδε
ζην ράξηε), βξήθαλ ηα ζαθνπιάθηα, κνηξάζηεθαλ ηα γιπθά θαη θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα δελ ζηακάηεζαλ λα ρακνγειάλε.
Αλ κε ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο εληζρύνπκε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη κε
δεδνκέλε ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ παηρληδηνύ γηα ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε
ησλ παηδηώλ, δεκηνπξγνύληαη εξσηεκαηηθά πνπ αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα ζε όια ηα εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα, αλεμαξηήηνπ βαζκίδαο. Τν ζρνιείν έρεη δαλεηζηεί ηηο πεηζαξρηθέο
πξαθηηθέο πνπ ηζρύνπλ ζην ρώξν όπνπ επηρεηξείηαη ε ξηδηθόηεξε αλακόξθσζε
αλζξώπσλ, ηε θπιαθή θαη έηζη ε απζηεξή ηήξεζε σξαξίσλ, ε ζέζε ηεο έδξαο
θαη ησλ ζξαλίσλ ζην ρώξν ηεο ηάμεο (παλνπηηθόλ), ε ηήξεζε αξρείσλ θαη ην
ηξνκαρηηθό ζεκεησκαηάξην ηνπ θαζεγεηή, ε ηηκσξία ησλ ιαζώλ θαη ηεο
κεηαβιεηόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε καδηθνπνίεζε ηεο γλώζεο, ε
αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ε βαζκνινγία, ην παπαγάιηζκα ησλ πιεξνθνξηώλ,
δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο ηδαληθέο γηα ηελ παξαγσγή ζηεξενηππηθήο θαη
πξνβιεπόκελεο ζπκπεξηθνξάο, γηα ηελ εθδήισζε ςπρνπαζνινγίαο θαη γηα
ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ακθηβνιίαο, ζπλζήθεο
απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή λέαο γλώζεο.
Η ηξίκελε παξακνλή καο ζην θέληξν εκέξαο …, ε πξνζπάζεηα καο λα
αιιάμνπκε ιίγν ηηο ζπλζήθεο θαη εμαηηίαο απηώλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ,
ε έληαμε καο ζην δίρηπν εμνπζίαο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηέζεθαλ, ε εκπεηξηθή
απόδεημε ησλ αξρώλ ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ θαη ε ρξήζε ηνπο, ξύζκηζαλ έηζη
ηηο δηθέο καο ζπλζήθεο ώζηε λα ακθηβάιινπκε όρη γηα ηα κέζα αιιά γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο
Όζν ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο αζρνιείηαη κε ηελ ηαμηλόκεζε θαη ην
εηηθεηάξηζκα ησλ παηδηώλ πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο
πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζην ζρνιείν (ςπραλαγθαζκόο, θαηάζιηςε, δηαηαξαρή
ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/ππεξθηλεηηθόηεηα) θαη δελ ξίρλεη ην βιέκκα ηεο ζηελ
πξαγκαηηθή αιιειεπίδξαζε πνπ δεκηνπξγνύλ νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη
ηηο ζπλέπεηεο ηνπο, ελώ παξάιιεια παξαπιαλεί κε ζεσξίεο πνπ ςάρλνπλ ηελ
αιήζεηα πέξα από ηελ δπλαηόηεηα αιιαγήο θαη ξύζκηζεο ησλ ζπλζεθώλ,
εθηόο από ην λα αλαηξεί ηελ σθειηκόηεηα θαη ρξεζηκόηεηα ηεο, θαζίζηαηαη
ππεύζπλε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, πνπ
ζπκπεξηθέξεηαη θαη αιιειεπηδξά κε ηα παηδηά όπσο θαη κε ηνπο εγθιεκαηίεο.
Η θξηηηθή απηή αθνξά ην ζύλνιν ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ πνπ κέζσ
θαη εμαηηίαο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ ηνπο θαη ηεο απαηηνύκελεο από ην
ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα εμεηδίθεπζεο ηεο γλώζεο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη
έλα πνιύρξσκν θαιεηδνζθόπην ηθαλό λα ραξίδεη ζε έλα απάλζξσπν θόζκν
ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο.
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