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Περίληψη 

 

Εισαγωγή: Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες συνιστούν έναν ιδιαίτερο, μοναχικό και συνάμα μοναδικό 

κόσμο. Μέρος αυτού του κόσμου αποτελούμε όλοι μας. Χρέος μας είναι να δώσουμε σε όλα αυτά 

τα παιδιά τις κατάλληλες ευκαιρίες και τα απαραίτητα εφόδια,  ώστε να καταφέρουν να ζήσουν 

δημιουργικά και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας. Ένα πρώτο βήμα προς την 

υλοποίηση αυτού του στόχου κρίνεται και η άσκηση σε δεξιότητες ζωής, που θα τους οδηγήσουν 

στην καθημερινή αυτόνομη διαβίωση. Η παρούσα εργασία –επιδιώκοντας την επίτευξη αυτής της 

εκπαιδευτικής προτεραιότητας– εστιάστηκε  στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος 

κουζίνας/εστίασης παιδιών με νοητική καθυστέρηση. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η 

λειτουργική χρήση της κουζίνας (χώρου, συσκευών), καθώς και η προετοιμασία (αγορά υλικών, 

επιλογή συσκευών) και παρασκευή γρήγορων και εύκολων φαγητών.  

 

Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα μία έρευνα 

δράσης, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός 

προγράμματος εστίασης στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας φοιτητριών σε κέντρο ημερήσιας 

φροντίδας σε επαρχιακή πόλη της νότιας Ελλάδας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 11 άτομα: 5 

εκπαιδευόμενες και 6 εκπαιδεύτριες. Οι εκπαιδευόμενες είχαν διάγνωση για νοητική καθυστέρηση 

και ήταν ηλικίας 13 – 17 ετών (Μ.Ο.= 16.2 έτη). Για τη συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι: α) ημι-δομημένη συνέντευξη με το προσωπικό του κέντρου 

και β) συμμετοχική παρατήρηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 

 

Αποτελέσματα: Η εργασία στο πλαίσιο μιας ομάδας με ποικίλες εκπαιδευτικές, βιωματικές και 

ψυχαγωγικές μεθόδους μπορεί να υλοποιήσει τους περισσότερους από τους στόχους επίτευξης που 

έχει θέσει. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα της «ομάδας κουζίνα» είχε ως στόχο να 

συνδυάσει την άσκηση στις δεξιότητες ζωής με την προεπαγγελματική κατάρτιση. Μέσα από 

εναλλαγές ποικίλων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά της ομάδας οδηγήθηκαν στη 

μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία στους χώρους και στις συσκευές της κουζίνας. Ταυτόχρονα, 

προετοιμάστηκαν, ώστε να είναι ικανά αφενός να λειτουργούν μόνα τους μέσα στην κουζίνα και σε 

ένα super market και αφετέρου να έχουν μία πρώτη προετοιμασία, που θα τους βοηθήσει να 

ασχοληθούν στο μέλλον σε εργασίες εστίασης (στο σπίτι, σε προστατευόμενους ή/και  ανοιχτούς 

χώρους εργασίας). 

 

Λέξεις Κλειδιά: ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ομαδική εργασία, χρήση    

     κουζίνας, εστίαση 
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Η ειδική αγωγή αποτελεί μία πρόκληση του σύγχρονου εκπαιδευτικού κόσμου και ταυτόχρονα 

συνιστά έναν τομέα που εξελίσσεται δυναμικά και έχει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη σύγχρονη εποχή η οργανωμένη ανάπτυξη του 

τομέα της ειδικής αγωγής είναι ζωτικής σημασίας, εφόσον πρέπει να αναλογιστούμε ότι υπάρχουν 

στην Ελλάδα περίπου 180.000 παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ότι σε ένα πολύ μικρό 

ποσοστό αυτών των παιδιών (περίπου 16%) παρέχεται οργανωμένη και επιστημονικά ενδεδειγμένη 

βοήθεια και υποστήριξη (Τσιμπιδάκη, υπό έκδοση). 

 

Στη σύγχρονη εποχή, η ιστορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες γυρίζει σελίδα, εφόσον φτάσαμε 

στην αναγνώριση και στο σεβασμό της διαφορετικότητας και της απαίτησης για τη δημιουργία 

«Ενός Σχολείου για Όλους». Η νομοθεσία και όλες οι προσπάθειες, που έχουν πραγματοποιηθεί 

μέχρι σήμερα, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος, το οποίο έχει δείξει η ελληνική 

πολιτεία τα τελευταία χρόνια γι’ αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτητικό χώρο. Είναι γεγονός 

αναμφισβήτητο ότι η  ειδική αγωγή παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα. Το νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως διαμορφώνεται με τον Νόμο 2817/2000, έχει 

εκσυγχρονιστεί και εναρμονισθεί με την ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα κοινά 

σχολεία. Έχουν, επίσης, δημιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές σχολικές δομές. Ακόμα, έχουν 

υλοποιηθεί πολλά προγράμματα ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών με 

διαφορετικές ειδικές ανάγκες. Παρόλα αυτά όμως, πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα, ενώ 

ανακύπτουν συνεχώς καινούργια σχετικά με τη λειτουργία των νέων δομών ειδικής αγωγής και την 

αύξηση του πληθυσμού των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης (Τσιμπιδάκη, υπό έκδοση). Συγχρόνως, η εικόνα της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα 

παρουσιάζει ότι ποικίλα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης σε διάφορες κοινότητες, διάφοροι 

σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, αλλά και άλλες προσπάθειες ιδιωτικής ή/και εθελοντικής 

πρωτοβουλίας έχουν αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης και της δημιουργικής 

απασχόλησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Τσιμπιδάκη, Κόνσολας, & Νικολάου, 2002. 

Τσιμπιδάκη, υπό έκδοση).  

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας όσον αφορά στους σκοπούς της εκπαίδευσης 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2000, Ν. 2817/2000, Κεφ. Α΄, Άρθρο 

1), αλλά και το Γενικό Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Δ. 301/96, ΦΕΚ 

208 Α΄, 29.08.1996), η προετοιμασία για την αυτόνομη διαβίωση αποτελεί βασική επιδίωξη στην 

εκπαιδευτική ολοκλήρωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Βασικές προτεραιότητες εργασίας 

όλων των φορέων στήριξης και εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες είναι η άσκηση σε 

δεξιότητες για ζωής και η προετοιμασία για μια αυτόνομη μελλοντική διαβίωση και επαγγελματική 

αποκατάσταση. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι το σοβαρότερο 

υπόβαθρο για την κοινωνική ενσωμάτωση και την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία. Στην 

Ελλάδα, η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται συνήθως μέσα σε εργαστήρια που 

λειτουργούν είτε στο χώρο μιας ειδικής εκπαιδευτικής μονάδας ή κέντρου ειδικής αγωγής είτε σε 

αυτοτελείς επαγγελματικές σχολές στις οποίες φοιτούν έφηβοι ηλικίας πάνω από δεκατεσσάρων 

ετών. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος εστιάζεται στην απόκτηση τεχνικών 

επαγγελματικών δεξιοτήτων με τελικό στόχο την ένταξη του ατόμου με νοητική καθυστέρηση στην 

παραγωγική διαδικασία (Πολυχρονοπούλου, 2003). Εντούτοις, μολονότι ποικίλες μελέτες έχουν 

αναδείξει τη σημαντικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και αποκατάστασης για τη ζωή 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η πραγματικότητα αποδεικνύει μία αποτρεπτική εικόνα. Η 

ελληνική εμπειρία αναφέρει ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρίες που έχει ολοκληρώσει 
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την επαγγελματική του εκπαίδευση ή κατάρτιση παραμένει άνεργος ή απασχολείται με μικρή ή 

καμία αμοιβή σε προστατευόμενο περιβάλλον (Μπελίτσου, 1997). 

 

Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει ένα πρόγραμμα εστίασης, το οποίο εφαρμόστηκε σε ένα κέντρο 

ημερήσιας φροντίδας που στηρίζει τη λειτουργία του στην ατομική πρωτοβουλία κάποιων γονέων 

παιδιών με ειδικές ανάγκες αλλά και των εθελοντών. Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε βασικούς 

τομείς άσκησης αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης στην κουζίνα, όπως είναι: η σίτιση, η χρήση 

των μαχαιροπήρουνων, των πιάτων, των ποτηριών, των ηλεκτρικών συσκευών (βραστήρας, 

τοστιέρα), η άσκηση στην παρασκευή απλών φαγητών και ροφημάτων, οι γνώσεις για τα τρόφιμα, 

το σερβίρισμα και η καθαριότητα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, για την υλοποίηση του προγράμματος κουζίνας επικεντρωθήκαμε στις 

ακόλουθες περιοχές, δεξιότητες, στάσεις, γνώσεις και εμπειρίες του Αναλυτικού Προγράμματος: 

Α) Περιοχές: 

1. Κοινωνική Προσαρμογή:   α)  αυτονομία, β) προσαρμογή στο περιβάλλον και γ) κοινωνική 

συμπεριφορά. 

2. Προεπαγγελματική Ετοιμότητα:  α)  προεπαγγελματικές δεξιότητες. 

 

Β) Δεξιότητες, στάσεις, γνώσεις και εμπειρίες: 

- Δεξιότητες: α) αντιληπτικές: γεύση, όσφρηση, όραση, ακοή), β) κοινωνικές: αυτονομία, 

αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικοποίηση, αποδοχή των άλλων, προστασία. 

- Γνωστικό αντικείμενο: οικιακή οικονομία. 

- Στάσεις: αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, αυτοπειθαρχία, πρωτοβουλία, χρησιμότητα, επιμονή. 

- Εμπειρίες: αισθητικές διάκριση, δημιουργικές, πνευματικές, κοινωνικές, επικοινωνίας, 

γνωστικές, ελεύθερου χρόνου, οικονομίας, εργασιακές (Χρηστάκης, 2002). 

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος βασιστήκαμε στις ακόλουθες αρχές 

(Κοντοπούλου, 1999): α) σταθερότητα και συνέπεια, β) παροχή σημείων αναφοράς, γ) οριοθέτηση, 

και δ) άσκηση στον αυτοέλεγχο. 

 

Δεδομένου ότι υπάρχει περιορισμένη ελληνική βιβλιογραφική αναφορά σε προγράμματα που 

αφορούν στην κατάρτιση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κουζίνας και εστίασης, η 

παρούσα μελέτη επιχειρεί να μελετήσει αυτές τις παραμέτρους, ώστε να συμβάλει σε θεωρητικό 

και πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα, η έρευνα επιδιώκει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα 

πρόγραμμα χρήσης και λειτουργίας της κουζίνας, η οποία θα βοηθήσει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

να εργάζονται ημι-αυτόνομα ή αυτόνομα στο χώρο της κουζίνας στον οικογενειακό τους χώρο 

αλλά και πιθανόν σε επαγγελματικό επίπεδο στο μέλλον. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα είχε ως 

επιμέρους στόχους: την ένταξη στην ομάδα, την ψυχαγωγία, την εκμάθηση της λειτουργικής 

χρήσης οικιακών συσκευών, χώρων της κουζίνας καθώς και την εκμάθηση προετοιμασίας εύκολων 

φαγητών και γλυκών. 

 
Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης είναι τα ακόλουθα: 

- Ποιες είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες των παιδιών σχετικά: με τη χρήση και λειτουργία των 

οικιακών συσκευών, το στρώσιμο του τραπεζιού για διάφορα γεύματα και εκδηλώσεις, την 

προετοιμασία εύκολων φαγητών και γλυκών και την επιλογή υγιεινών τροφών; 
- Πώς επέδρασε το πρόγραμμα στις γνώσεις και δεξιότητες κουζίνας αλλά και στο γενικότερο 

συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο των παιδιών; 
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Μεθοδολογία 

Η παρούσα μελέτη συνιστά μία ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα μία έρευνα δράσης, η οποία 

επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός προγράμματος κουζίνας 

στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας φοιτητριών σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας σε επαρχιακή πόλη 

της νότιας Ελλάδας. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ημι-αυτόνομη ή αυτόνομη χρήση 

της κουζίνας, και η  προετοιμασία και παρασκευή εύκολων και γρήγορων γευμάτων. 

 

 

Δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 11 άτομα: 5 εκπαιδευόμενες και 6 εκπαιδεύτριες. Οι 

εκπαιδευόμενες χαρακτηρίζονται ως άτομα με ειδικές ανάγκες και είναι 5 κορίτσια ηλικίας 13 – 17 

ετών (Μ.Ο.= 16.2 έτη). Και τα 5 κορίτσια έχουν διάγνωση για μέτρια νοητική καθυστέρηση. 

Επίσης, 1 κορίτσι έχει και σωματικές δυσκολίες, ενώ 2 κορίτσια εμφανίζουν και επιληπτικές 

κρίσεις. Όλα τα παιδιά παρακολουθούν το πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας «Ελπίδα».   

 

Το κέντρο «Ελπίδα» υπάγεται στο Δωδεκανησιακό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με 

Αναπηρίες, με μέλη από τα Δωδεκάνησα, που ανέρχονται στα 164. Το «Ελπίδα», έχει ως στόχο τη 

δημιουργική απασχόληση, την επαγγελματική προκατάρτιση και την κοινωνικοποίηση ή τη 

στήριξη της  κοινωνικής  επανένταξης παιδιών με αναπηρίες. Λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Στο 

κέντρο έρχονται καθημερινά 24 άτομα με ειδικές ανάγκες (κυρίως με νοητική καθυστέρηση ή 

ανωριμότητα) ηλικίας 10 – 30 ετών και απασχολούνται σε δραστηριότητες αθλητικές, μαθησιακές, 

εργοθεραπευτικές, επαγγελματικής προκατάρτισης, καλλιτεχνικής έκφρασης, κοινωνικής 

εκπαίδευσης & κοινωνικής ενσωμάτωσης, ψυχαγωγικές κ.ά.  

 

 

Μέσα συλλογής των δεδομένων και διαδικασία 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία: 

- Για την πιλοτική έρευνα: α) άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση και β )ημι-δομημένη συνέντευξη 

με το προσωπικό του κέντρου. 

- Για την κυρίως έρευνα: συμμετοχική παρατήρηση.  

 

Το στάδιο της άτυπης εκπαιδευτικής αξιολόγησης ολοκληρώθηκε σε 5 ατομικές συναντήσεις και 

ολοκληρώθηκε σε ένα μήνα. 

 

Η κυρίως έρευνα ολοκληρώθηκε σε 12 συναντήσεις. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν: 1 συνάντηση 

εξοικείωσης των μελών της ομάδας, 10 συναντήσεις για την ολοκλήρωση των θεματικών ενοτήτων 

(διάρκειας 1 ώρας) και 1 αποχαιρετιστήρια συνάντηση (στο Παράρτημα Ι παρατίθεται ένα 

υπόδειγμα μίας συνάντησης, σελ. 11-13).  

Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνάντησης γινόταν καταγραφή των πεπραγμένων. Στη συνέχεια, όλα 

τα δεδομένα  επεξεργαζόντουσαν με την ανάλυση περιεχομένου (κλασική θεματική ανάλυση). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Χρήση της Κουζίνας Από και Για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

 6 

Περιγραφή Προγράμματος 

Βασικός στόχος: 

Βασικός στόχος του προγράμματος συνιστά η αυτόνομη ή ημι-αυτόνομη παρουσία των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες στην κουζίνα. 

 

 

Επιμέρους στόχοι: 

- Γνώση των βασικών σκευών και ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται στην κουζίνα και 

χρήση αυτών. 

- Γνώση των βασικών γευμάτων (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και της σημαντικότητας του 

καθενός. 

- Στρώσιμο τραπεζιού για διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. 

- Προετοιμασία λίστας για αγορά των απαραίτητων υλικών του γεύματος που θα προετοιμάσουν 

- Επίσκεψη στο super market και αγορά των απαραίτητων υλικών του γεύματος που θα 

προετοιμάσουν. 

- Ενίσχυση αυτοεκτίμησης. 

- Ανάπτυξη ομαδικότητας. 

- Συνεργασία με την οικογένεια των εκπαιδευομένων. 

 

 

Υλικά: 

- Περιοδικά 

- Συσκευές & σκεύη κουζίνας 

- Τρόφιμα & υλικά προετοιμασίας φαγητών & γλυκών 

 

 

Φάσεις προγράμματος:  

Α΄ φάση:  Γνωριμία & εξοικείωση ομάδας. Σχεδιασμός προγράμματος (2 εβδομάδες) 

Β΄ φάση:  Εφαρμογή (Μάρτιος – Μάιος) 

Γ΄ φάση:  Αξιολόγηση προγράμματος (1 – 10  Ιουνίου) 

 

 

Σχεδιάγραμμα υλοποίησης συναντήσεων: 

1η συνάντηση: Γνωριμία και εξοικείωση της ομάδας. 

2η συνάντηση: Δημιουργική απασχόληση με επιλογή και κοπτική από περιοδικά εικόνων που 

σχετίζονται με θέματα κουζίνας (φαγητά, σκεύη, έπιπλα, κ.ά.).  

3η συνάντηση: Διακόσμηση προσωπικών φακέλων παιδιών και συζήτηση για: τη χρήση των 

οικιακών συσκευών και  το στρώσιμο  ενός τραπεζιού (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό).   

4η και 5η συνάντηση: Στρώσιμο τραπεζιού: α) για πρωινό, β) για μεσημεριανό και γ) για βραδινό και 

συζήτηση για όλα τα γεύματα της ημέρας και τις προτιμήσεις των παιδιών στα φαγητά. 

6η και 7η συνάντηση: Στρώσιμο τραπεζιού: α) επίσημο πρωινό/γεύμα/δείπνο, β) για καθημερινό 

πρωινό/γεύμα/δείπνο και γ) για ιδιαίτερες κοινωνικές εκδηλώσεις: γενέθλια/πάρτυ και γαμήλιο 

δείπνο. 

8η συνάντηση: Επίσκεψη σε super market και προετοιμασία πρωινού γεύματος. 

9η συνάντηση: Επίσκεψη σε super market και προετοιμασία απλού γεύματος (σαλάτα). 

10η συνάντηση: Επίσκεψη σε super market και προετοιμασία απλού γεύματος (μακαρόνια με 

σάλτσα κόκκινη). 

11η συνάντηση: Επίσκεψη σε super market και προετοιμασία γλυκού (μωσαϊκό). 

12η συνάντηση: Αποχαιρετιστήρια συνάντηση σε εστιατόριο, στο οποίο απονεμήθηκαν οι έπαινοι 

και τα διπλώματα (βλ. Παράρτημα ΙΙ, σελ. 14). 
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Ευρήματα – Αξιολόγηση Προγράμματος 

 

Γνώσεις και  δεξιότητες των παιδιών σε θέματα κουζίνας/εστίασης πριν και μετά το πρόγραμμα 

Στην αρχή του προγράμματος: 

- Μόλις 2 κορίτσια (40%) μπορούσαν να κατονομάζουν τα βασικά σκεύη και τις ηλεκτρικές 

συσκευές που περιλαμβάνει μία εξοπλισμένη κουζίνα. Τα υπόλοιπα (60%) γνώριζαν κυρίως 

τη χρήση των σκευών καθημερινής χρήσης (μαχαιροπήρουνα, κατσαρόλα, ταψί) και κάποιων 

ηλεκτρικών (ψυγείο, φούρνο και βραστήρα).  

- 2 παιδιά (40%) εμφάνιζαν δυσκολίες στην ακριβή ονομασία βασικών των συσκευών, 

μολονότι ήταν ικανά να περιγράψουν τη χρήση της. Για παράδειγμα, μπορούσαν να 

περιγράψουν «σ’ αυτό (εννοεί βραστήρα) βάζω το νερό και το κάνει ζεστό».   

- Η πλειονότητα των κοριτσιών (80%) γνώριζε ελάχιστα για την προετοιμασία των φαγητών  

και τη σημασία του κάθε γεύματος, καθώς και τι γεύμα αντιστοιχεί σε διάφορες κοινωνικές 

εκδηλώσεις.  

- Παράλληλα,  δεν καταπιάνονταν με την παρασκευή γρήγορων και εύκολων φαγητών (80%),  

μολονότι γνώριζαν τα βασικά συστατικά των αγαπημένων τους φαγητών (60%). 

- Τέλος, όπως ανέφεραν τα κορίτσια, δεν ασχολούνταν με οικιακές εργασίες στο σπίτι 

αυτόνομα, απλά βοηθούσαν τη «μαμά» (π.χ. να καθαρίσουν το τραπέζι, να μεταφέρουν τα 

άπλυτα πιάτα). Κανένα από τα κορίτσια δεν είχε ευκαιρίες να ετοιμάσει κάτι μόνο του και να 

το προσφέρει στους οικείους του. 

 

Μετά την υλοποίηση του προγράμματος: 

- Όλες οι εκπαιδευόμενες μπορούσαν να ονομάσουν και να αναγνωρίσουν τα βασικά σκεύη και 

τις ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται στην κουζίνα. Η πλειονότητα μάλιστα (80%) μπόρεσε 

να χειριστεί με ευκολία τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών. 

- Όλες οι εκπαιδευόμενες μπόρεσαν να στρώσουν –σύμφωνα με τις δυνατότητές τους–  το 

τραπέζι για διάφορες εκδηλώσεις: απλό γεύμα, επίσημο γεύμα, τραπέζι για γενέθλια και για 

γάμο. Ο γάμος προστέθηκε επειδή μία εκπαιδευόμενη είχε εμμονές με το ότι πρέπει να 

παντρευτεί και μόνο με την ιδέα της ετοιμασίας του γαμήλιου δείπνου μπορούσε να 

συνεργαστεί.  

- Τα κορίτσια έμαθαν τα βασικά γεύματα  (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και κυρίως τι 

περιλαμβάνει το καθένα 

- Όλες οι εκπαιδευόμενες κατάφεραν να φτιάξουν προφορικά μία πρόχειρη λίστα για ψώνια και 

ποια προϊόντα χρειάζονταν για κάθε γεύμα. Ωστόσο, μία εκπαιδεύτρια αναλάμβανε κάθε φορά 

να γράψει τη λίστα λόγω του ότι τα κορίτσια δεν έχουν κατακτήσει την ικανότητα γραφής. 

- Όλα τα κορίτσια μπορούσαν να πάνε σε super market και να ξεχωρίσουν τα προϊόντα της 

λίστας που είχαν επιλέξει. 

- 2 εκπαιδευόμενες (40%) είχαν την άνεση να παρασκευάσουν ένα απλό φαγητό και γλυκό 

μόνες τους. Οι υπόλοιπες 3 (60%) χρειάζονταν τη βοήθεια και καθοδήγηση των 

εκπαιδευτριών. 

- 3 κορίτσια (60%) μπόρεσαν να φτιάξουν με άνεση ένα τοστ, μακαρόνια και σαλάτα, ενώ 2 

(40%) είχαν προβλήματα και είχαν ανάγκη τη βοήθεια των εκπαιδευτριών σε κινήσεις λεπτού 

χειρισμού (δεν μπορούσαν να κόψουν με άνεση και ασφάλεια). 

- Το βασικότερο ήταν ότι όλα τα κορίτσια καταπιάστηκαν σε εργασίες  της κουζίνας όπου και 

τις ολοκλήρωσαν (άλλοτε αυτόνομα και άλλοτε με τη βοήθεια των εκπαιδευτριών). Αυτό 

βοήθησε ιδιαίτερα στο ότι τέθηκαν εξατομικευμένοι στόχοι σύμφωνα με τις δυνατότητες των 

εκπαιδευομένων σε ένα αυστηρά οργανωμένο πρόγραμμα που είχε συνοχή και λογική 

ακολουθία.  
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Επίδραση του προγράμματος στο γενικότερο συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο των 

παιδιών 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της «ομάδας κουζίνα» ήταν η άψογη συνεργασία όλων των 

κοριτσιών μεταξύ τους αλλά και με τις εκπαιδευόμενες. Στην αρχή ένα κορίτσι δε θέλησε να 

ασχοληθεί με θέματα κουζίνας και έτσι έφυγε από την ομάδα, εφόσον αντάλλαξε τη θέση της με 

ένα άλλο που επιθυμούσε να ενταχθεί. Στην ομάδα αυτή είχαμε και τη συνεργασία με τις μητέρες 

των κοριτσιών, οι οποίες πληροφορήθηκαν στην αρχή για το πρόγραμμα και στη συνεχώς τους 

ενημερώναμε τι κατάφερναν τα παιδιά τους, ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να συνεχιστεί και στο 

σπίτι. Η αρχική δυσπιστία των μητέρων ξεπεράστηκε γρήγορα, όταν είδαν τις δεξιότητες των 

παιδιών τους στο χώρο της κουζίνας κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του προγράμματος. 

 

Η αξιολόγηση του προγράμματος ανέδειξε ότι μέσα από τις συναντήσεις οι εκπαιδευόμενες: 

- Εκδήλωσαν αισθήματα αλληλοβοήθειας μεταξύ τους. Όλα τα μέλη της ομάδας βοηθούσαν το 

ένα το άλλο ανάλογα με τις ανάγκες που υπήρχαν. 

- Είχαν υψηλό βαθμό επικοινωνίας και συνεννόησης. Ελάχιστες φορές χρειάστηκε να επέμβουν 

οι εκπαιδεύτριες για καλύτερη συνεννόηση. 

- Έδειξαν προσαρμογή σε όλους τους χώρους εντός και εκτός του κέντρου. 

- Όλα τα μέλη της ομάδας τήρησαν τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς και όλους τους κανόνες 

υγιεινής. 

 

Κάνοντας ένα γενικότερο απολογισμό, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η άψογη συνεργασία 

εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων ευνόησε την επίτευξη των περισσοτέρων στόχων.  Στατιστικά, η 

επιτυχία μεταφράζεται για κάθε παιδί:  για την Κ. = 100%, για την Κ. = 100%, για την Μ. = 80%, 

για την Τ. = 80% και για την Μ. = 60%. Αυτά τα ποσοστά σημαίνουν ότι η συνολική επιτυχία του 

προγράμματος ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη καθιστώντας το πρόγραμμα αποτελεσματικό. 

Κρίνεται αποτελεσματικό γιατί κατάφερε αφενός  να επιφέρει θετικές αλλαγές στις ικανότητες και 

τη συμπεριφορά των εκπαιδευομένων, και αφετέρου να τους προσφέρει ένα περιβάλλον όπου 

κατάφεραν να βιώσουν αισθήματα ικανοποίησης. Ταυτόχρονα,  οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 

επιτεύχθηκαν μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποιούν ότι όταν τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες εργάζονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου υπάρχει κοινωνική αλληλεπίδραση στο 

πλαίσιο μιας μικρής ομάδας, κλίμα αποδοχής και δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις 

δυνατότητες τους μπορεί να επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό το εύρημα συνάδει με 

ευρήματα ποικίλων ερευνών που προτείνουν ότι αποτελεσματικό είναι το εκπαιδευτικό μοντέλο 

που συνδυάζει την εκμάθηση κοινωνικών συμπεριφορών με τη συναισθηματική προσέγγιση και 

αλληλεπίδραση (Κοντοπούλου, 1999).  

 

Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό στην επιτυχία αυτού του προγράμματος αποδίδεται: α) στο ότι τα 

παιδιά είχαν ποικίλες ευκαιρίες παιχνιδιού ρόλων στις οποίες συμμετείχαν οι εκπαιδεύτριες και β) 

στη συνεργασία και εμπλοκή των μητέρων, ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες που κατακτούσαν να 

αξιοποιούνται άμεσα στους οικείους χώρους των παιδιών. Το παιχνίδια ρόλων έχουν αποδειχτεί ότι 

συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Lerner, Lowenthal & 

Ergan, 1998. Πολυχρονοπούλου, 2003). Όσον αφορά στη συνεργασία και την εμπλοκή της 

οικογένειας, πλήθος ερευνών έχει επιβεβαιώσει τον πολυσύνθετο ρόλο των γονέων και της δύναμης 

που μπορούν να ασκήσουν ως υποστηρικτές, δάσκαλοι, εθελοντές και συνεργάτες στην 

εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών τους (Mitchell & Sloper, 2001. Martin & Hagan-Burke, 2002. 

Τσιμπιδάκη, υπό έκδοση).   
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Συμπεράσματα 

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν ότι: 

- Η εργασία στο πλαίσιο μιας ομάδας με ποικίλες εκπαιδευτικές, βιωματικές και ψυχαγωγικές 

μεθόδους μπορεί να επιτύχει τους περισσότερους από τους στόχους επίτευξης που έχει θέσει. 

 

- Το πρόγραμμα ενίσχυσε τα παιδιά της ομάδας σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο. 

 

-  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της «ομάδας κουζίνα» κατάφερε να συνδυάσει την άσκηση στις 

δεξιότητες ζωής με την προεπαγγελματική κατάρτιση, αλλά και την εμπλοκή και συνεργασία 

με την οικογένεια. 

 

- Μέσα από τη χρήση ποικίλων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων τα παιδιά της ομάδας 

οδηγήθηκαν στη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία στους χώρους και στις συσκευές της κουζίνας. 

 

- Οι εκπαιδευόμενες προετοιμάστηκαν ώστε να είναι ικανές αφενός να λειτουργούν μόνες τους 

μέσα στην κουζίνα και σε ένα super market και αφετέρου να έχουν μία πρώτη προετοιμασία, 

για μία πιθανόν μελλοντική εργασία σε χώρους εστίασης (στο σπίτι ή/και σε 

προστατευόμενους ή ανοιχτούς χώρους εργασίας). 

 

- Το πρόγραμμα θα μπορούσε να συνεχιστεί με την τροποποίηση των αρχικών στόχων, όπως:  

α) μερική απασχόληση στο κέντρο (παρασκευή πρωινού και καθαριότητα κουζίνας), β) 

εργασία με επίβλεψη σε γειτονικό εστιατόριο για 2 ώρες την εβδομάδα με επίβλεψη.  

 

- Μολονότι οι στόχοι επίτευξης ίσως φαίνονται απλοί για κάποιους, για τα συγκεκριμένα παιδιά 

συνιστούν μία σημαντική διεργασία δημιουργικής απασχόλησης αλλά και ένα στάδιο 

προετοιμασίας για επαγγελματική κατάρτιση και αυτόνομη διαβίωση ως ισότιμα μέλη μιας 

Κοινωνίας Ανοιχτής στη Διαφορετικότητα.   
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Παράρτημα 

 

Ι. Υπόδειγμα καταγραφής μίας συνάντησης 

 

Ενότητα: «Επίσκεψη σε super market και ετοιμασία πρωινού γεύματος» 

 

 

 

 

Βασικός στόχος:  

Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η επίσκεψη σε super market και η προετοιμασία ενός 

πρωινού γεύματος (τοστ με χυμό) 

 

 

Επιμέρους στόχοι: 

- Εκμάθηση απαραίτητων στοιχείων/πληροφοριών και υλικών για ένα πρωινό 

- Αγορά των υλικών για προετοιμασία του πρωινού 

- Αυτόνομη ή ημι-αυτόνομη προετοιμασία τοστ  

- Τήρηση κανόνων και οριοθέτηση συμπεριφοράς 

- Ανάπτυξη διαλόγου 

- Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αναγνώρισης 

- Ενίσχυση συντροφικότητας (απολαύσαμε όλοι μαζί το πρωινό) 

 

 

Υλικά: 

- τραπεζομάντιλο 

- χαρτοπετσέτες 

- πιάτα 

- ποτήρια 

- μαχαίρια 

- ποδιές κουζίνας 

- γάντια μίας χρήσης 

- σκουφάκια 

- βούτυρο 

- τυρί 

- ζαμπόν 

- ντομάτα 

- χυμός 

 

 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 8η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/04/07 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  12:00-12:45 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Κ., Μ., Ν, & Α. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ Μ., Κ., Μ., Τ., & Α. 
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Διαδικασία/Εφαρμογή: 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε 5 στάδια: 

Α) Φάση προετοιμασίας 

Β) Επίσκεψη στο super market για την αγορά των απαραίτητων υλικών για πρωινό 

Γ) Στρώσιμο τραπεζιού 

Δ) Προετοιμασία τοστ και τοποθέτηση χυμού στα ποτήρια 

Ε) Ομαδική κατανάλωση πρωινού 

 

 

Α) Φάση προετοιμασίας: 

- Στην αρχή συζητήσαμε για τη σημαντικότητα του πρωινού γεύματος.  

- Στη συνέχεια αναφέραμε τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρωινό γεύμα. 

- Κάθε παιδί ανέφερε τι πρωινό έχει στο σπίτι του, αλλά και τι του αρέσει περισσότερο. Όλα τα 

κορίτσια έδειξαν προτίμηση για χυμό και τοστ. Αποφασίσαμε λοιπόν να προετοιμάσουνε ένα 

πρωινό με αυτά τα δύο είδη. 

- Προτού αρχίσουμε να προετοιμάζουμε το πρωινό,  ρωτήσαμε να μας πουν πώς φτιάχνουμε ένα 

τοστ. Η Μ. μας απάντησε ότι βάζουμε ψωμί, βούτυρο, κασέρι, ζαμπόν και ντομάτα. Τα 

υπόλοιπα κορίτσια της ομάδας συμφώνησαν. 

- Στη συνέχεια φτιάξαμε μία λίστα με τα απαραίτητα υλικά για την παρασκευή του 

συγκεκριμένου υλικού. Τα κορίτσια ανέφεραν τα υλικά και μία εκπαιδεύτρια έγραψε τη λίστα. 

 

 

Β) Επίσκεψη στο super market: 

- Στο super market της γειτονιάς όλα τα κορίτσια ήταν υπάκουα και γνώριζαν τα κατατόπια. 

Μάλιστα, έδειξαν μεγάλη προθυμία στο να ψάξουν τα υλικά που χρειαζόμασταν. 

- Η Α. ζήτησε από τον υπάλληλο το τυρί και το ζαμπόν, η Ν. διάλεξε τις ντομάτες και η Μ. πήρε 

το χυμό. Η Τ. προτίμησε να βλέπει τα καλλυντικά του καταστήματος, στο τέλος όμως 

συμμορφώθηκε στην ομάδα και τις ανατέθηκαν περισσότερες εργασίες: α) βρήκε τις 

χαρτοπετσέτες και μετά ανέλαβε να πληρώσει και να βάλει τα ψώνια στις σακούλες. 

 

 

Γ) Κατά το στρώσιμο του τραπεζιού : 

- Η Α. ζήτησε να στρώσει το τραπεζομάντιλο και έβαλε χαρτοπετσέτες στη θήκη. 

- Η Μ. επέλεξε να τοποθετήσει πιάτα. Δεν το έκανε με πολύ όρεξη, φαινότανε σαν να βαριόταν. 

Δε σηκώθηκε καθόλου από τη θέση της, αλλά παρόλα αυτά το έκανε τελικά. 

- Η Μ. ήθελε να τοποθετήσει τα ποτήρια. Το έκανε με ευχαρίστηση. 

- Η Κ. έβαλε από μία χαρτοπετσέτα σε σχήμα τριγώνου δίπλα από κάθε πιάτο. 

- Η Τ. δε συμμετείχε στο στρώσιμο του τραπεζιού, γιατί μας «είχε θυμώσει». Ωστόσο, την 

ενημερώσαμε ότι αυτή θα βοηθήσει στο μάζεμα του τραπεζιού και θα αναλάβει μόνη της το 

πλύσιμο των ποτηριών και των πιάτων. 

 

 

Δ) Κατά την ετοιμασία του πρωινού:  

- Μετά το στρώσιμο του τραπεζιού φορέσαμε όλοι και εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, ποδιές 

κουζίνας, γάντια μιας χρήσης και σκουφάκια προκειμένου να τηρήσουμε τις στοιχειώδεις 

συνθήκες υγιεινής. Καμία από τα κορίτσια δεν έφερε αντίρρηση σε αυτό. 

- Η Κ. (εκπαιδεύτρια)  έφτιαξε ένα τοστ για να το δουν όλες. Κατόπιν ένα-ένα κορίτσι έφτιαξε 

το δικό του. Όλα τα κορίτσια περίμεναν τη σειρά τους χωρίς κανένα πρόβλημα. 
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- Η Κ. είχε κάποια δυσκολία με το χειρισμό του μαχαιριού για την επάλειψη του ψωμιού με 

βιτάμ. Δεν το άλειφε ομοιόμορφα και έβαλε αρκετή ποσότητα. Μόλις το τελείωσε ζήτησε να 

βγάλει τα γάντια και να πλύνει τα χέρια της γιατί, όπως ανέφερε, την ενοχλούσε η μυρωδιά. 

- Η Τ. αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα με την Κ. στο χειρισμό του μαχαιριού και στην ποσότητα 

του βιτάμ. 

- Η Κ. τα πήγε πολύ καλά. Μόλις τελείωσε πήγε και έπλυνε τα χέρια της με την  Τ. 

- Η Μ. άλειφε το βιτάμ με μεγάλη λεπτομέρεια. Ήταν η μοναδική που το έκανε τόσο καλά. 

- Η Μ.  έβαλε αρκετό βούτυρο, ενώ τα υπόλοιπα υλικά τα έβαλε σωστά. 

- Μόλις τελείωσαν την παρασκευή του τοστ, η καθεμία έβαλε μόνη της χυμό στο ποτήρι (όλες 

έβαλαν μέχρι τη μέση). Χρειάστηκαν τη βοήθεια των εκπαιδευτών η Κ. και η Τ., γιατί, όπως 

ανέφεραν, το κουτί του χυμού ήταν αρκετά βαρύ. 

- Οι εκπαιδεύτριες έφτιαξαν η καθεμία το δικό της τοστ. 

 

 

Ε) ομαδική κατανάλωση πρωινού γεύματος: 

Μετά την ετοιμασία καθίσαμε όλες μαζί για να απολαύσουμε το πρωινό με συνοδεία μουσικής. Στο 

τέλος, η Τ. μάζεψε το τραπέζι (με τη βοήθεια των υπολοίπων) και έπλυνε τα πιάτα και τα ποτήρια. 

 

 

Κίνητρο/ενισχυτής: 

Όλες μαζί (εκπαιδευόμενες και εκπαιδεύτριες) θα απολαύσουμε το πρωινό με τη συνοδεία 

μουσικής που θα επιλέξουν τα ίδια τα κορίτσια. 

 

 

Παρατηρήσεις: 

- Η Τ. απουσίαζε. 

- Η Δ. αν και δεν ανήκε στην ομάδα, ήθελε να πάρει μέρος. 

- Ο χρόνος πέρασε χωρίς τα παιδιά να διαμαρτυρηθούν. 

- Υπήρξε άψογη συνεργασία και πολύ ευχάριστο κλίμα, το οποίο αυξήθηκε όταν καθίσαμε όλοι 

για να απολαύσουμε το πρωινό. Στο τέλος μάλιστα αρχίσαμε να τραγουδάμε και μαζεύτηκαν 

στην αίθουσα και τα υπόλοιπα παιδιά του κέντρου. 

 

 

Στόχος επόμενης συνάντησης: 

- Προετοιμασία μεσημεριανού γεύματος (υλικά, εκτέλεση) 

- Συζήτηση για άλλες συνταγές με ζυμαρικά. 
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ΙΙ. Ο έπαινος και το δίπλωμα που απονεμήθηκαν στις εκπαιδευόμενες της «ομάδας κουζίνα» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


