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Περίληψη
Εισαγωγή: Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν μία πραγματικότητα της
σύγχρονης κοινωνίας και η συνθήκη τους βρίσκεται σε μία συνεχή διεκδίκηση ζωής από τους
γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς. Οποιαδήποτε προσπάθεια εκπαίδευσης αυτών των
παιδιών προσανατολισμένη στην αυτόνομη ή ημι-αυτόνομη ζωή τους κρίνεται ζωτικής σημασίας.
Ιδιαίτερα, η άσκηση σε γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες ζωής –όπως είναι η εκμάθηση βασικών
κανόνων κυκλοφοριακής συμπεριφοράς– συνιστά βασική προτεραιότητα στην εκπαιδευτική
ολοκλήρωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η παρούσα μελέτη περιγράφει το σχεδιασμό και την
εφαρμογή ενός προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής (εκμάθηση βασικών κανόνων
κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, άσκηση στον προσανατολισμό, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς,
ασφάλεια στη διάβαση ως πεζοί κ.ά.) σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία
παρακολουθούν τις δραστηριότητες ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας.
Μεθοδολογία: Η μελέτη συνιστά μία ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα μία έρευνα δράσης, στην
οποία συμμετείχαν συνολικά 16 άτομα: 8 παιδιά με νοητική καθυστέρηση (2 με βαριά και 3 με
μέτρια) ηλικίας 12 – 14 χρονών (Μ.Ο.= 12.2) και 8 εκπαιδεύτριες/φοιτήτριες που συμμετείχαν στο
πλαίσιο εθελοντικής εργασίας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της
συμμετοχικής παρατήρησης.
Αποτελέσματα: Η αξιολόγηση του προγράμματος ανάδειξε ότι οποιοδήποτε μορφή εκπαιδευτικής
παρέμβασης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών με ειδικές ανάγκες μπορεί να επιφέρει
βελτίωση σε επίπεδο γνώσεων και συμπεριφοράς. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι η εργασία σε μικρές
ομάδες όταν περιλαμβάνει δραστηριότητες παιχνιδιού, κίνησης, ψυχαγωγίας, δημιουργικής
απασχόλησης, και κυρίως διάθεσης προσφοράς προς τον άλλο μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους
που αρχικά έχει θέσει. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ευελιξία, συνεχή τροποποίηση στόχων και
υλικών, εναλλαγή ρόλων στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, και απέδειξε ότι αν και
φαινομενικά είχε απλούς για τους περισσότερους στόχους: α) τη διάκριση βασικών σημάτων του
κώδικα οδικής κυκλοφορίας, β) την αναγνώριση και χρήση των σηματοδοτών και των διαβάσεων,
και γ) τον προσανατολισμό στο χώρο (δεξιά – αριστερά, μπροστά – πίσω), αυτά αποδείχτηκαν
πολύπλοκα αλλά ουσιώδη για τη ζωή των παιδιών της συγκεκριμένης «ομάδας κυκλοφοριακής
αγωγής».
Λέξεις Κλειδιά: κυκλοφοριακή αγωγή, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κέντρο ημερήσιας
φροντίδας, εθελοντές
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Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αποτελούν μία πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας και η
συνθήκη τους βρίσκεται σε μία συνεχή διεκδίκηση ζωής από τους γονείς και τους ειδικούς.
Οποιαδήποτε προσπάθεια εκπαίδευσης αυτών των παιδιών προσανατολισμένη στην αυτόνομη ή
ημι-αυτόνομη ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες κρίνεται ιδιαίτερα ζωτική (Τσιμπιδάκη, υπό
έκδοση). Η άσκηση σε δεξιότητες ζωής, όπως είναι η εκμάθηση βασικών κανόνων κυκλοφοριακής
συμπεριφοράς (άσκηση στον προσανατολισμό, στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ασφάλεια
στη διάβαση ως πεζοί κ.ά.) είναι βασική στην εκπαιδευτική ολοκλήρωση των παιδιών με ειδικές
ανάγκες, αλλά κυρίως είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και τη ζωή των παιδιών με ειδικές
ανάγκες στη σύγχρονη κοινωνία της ραγδαίας ανάπτυξης των μέσων μεταφοράς.
Η έρευνα προτείνει ότι στην κοινωνία που ζούμε, μία μετανεωτερική κοινωνία, το οδικό
περιβάλλον, ως κατασκευασμένο τεχνοσύστημα, αποτελεί πηγή σοβαρών κινδύνων για την υγεία
και την ασφάλεια των πολιτών. Οι πόλεις υποβαθμίζονται περιβαλλοντικά και καθίστανται
δυσλειτουργικές. Το κυκλοφοριακό σύστημα σπάνια καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών, ενώ τα
άτομα με ειδικές ανάγκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι υφίστανται, ως παρεμποδιζόμενα άτομα,
σοβαρές απειλές και περιορισμούς στην προσπέλαση του δημόσιου χώρου. Κάτω από το βάρος
αυτών των προβλημάτων η οδική ασφάλεια, ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της δημόσιας
υγείας, γίνεται παγκόσμια προτεραιότητα, ενώ οι πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών προσβλέπουν
στη διεκδίκηση και αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στους δρόμους και στους χώρους δημόσιας
κυκλοφορίας (Σωτηράκου & Μπάκα, 2007).
Παράλληλα, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν σε όλο τον κόσμο σοβαρότατα πρόβλημα δημόσιας
υγείας. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε πρωτιές σε θανάτους και τραυματισμούς από τροχαία
ατυχήματα. Μάλιστα, οι στατιστικές αναδεικνύουν ότι οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα είναι
σχεδόν δύο φορές πιο συχνοί απ’ ότι παγκόσμια. Έχουμε 2.000 θανάτους, 4.000 βαριά και 30.000
ελαφρά τραυματισμένους κατά μέσο όρο το χρόνο. Από τους νεκρούς και τους τραυματίες το
1/3 είναι παιδιά. Το τραγικό αυτό γεγονός γίνεται ακόμα χειρότερο, αν υπολογίσει κανείς ότι πέρα
από τους θανάτους, πολλοί από τους τραυματίες καθίστανται άτομα με αναπηρίες, και μάλιστα σε
μικρή ηλικία.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα τροχαία ατυχήματα δεν τα δημιουργεί η κακιά ώρα ή η
κακοτυχία. Είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως το ανθρώπινο λάθος, η αμέλεια, η
απερισκεψία, η περιφρόνηση του κινδύνου, η άγνοια κ.ά, και σ’ αυτούς τους παράγοντες έχουμε
υποχρέωση να παρέμβουμε. Στην Ελλάδα πολύ λίγα μέτρα πρόληψης είναι υποχρεωτικά με
νόμους, αλλά και για όσα έχουν θεσπιστεί νόμοι, πάλι δεν τηρούνται (Κέντρο Παιδιατρικής
Μέριμνας, 2007)
Στο πλαίσιο αυτών των αρνητικών δεδομένων, η κυκλοφοριακή αγωγή επιβάλλεται να ξεκινά από
την παιδική ηλικία ταυτόχρονα με τη βασική εκπαίδευση (Ιστοσελίδα UNICEF, 2007.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2007). Η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας έχει εντάξει την
κυκλοφοριακή αγωγή ως μάθημα και ως θεματική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της
Αγωγής Υγείας προβλέποντας μάλιστα την εφαρμογή προγραμμάτων. Η αγωγή οδικής ασφάλειας
συνιστά μία καινοτόμα δράση τους Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με στόχο το παιδί να
αποκτήσει κυκλοφοριακή συνείδηση και να γίνει ανεξάρτητο και ικανό να διαχειριστεί την ασφαλή
μετακίνησή του (Παναγάκος, 2006. Σωτηράκου & Μπάκα, 2007).
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Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Δ. 301/96, ΦΕΚ
208 Α΄, 29.08.1996), η κυκλοφοριακή αγωγή αποτελεί βασική επιδίωξη της εκπαίδευσης των
παιδιών με ειδικές ανάγκες και εντάσσεται στην περιοχή της κοινωνικής προσαρμογής: αυτονομία
(προφύλαξη από κινδύνους) και προσαρμογή στο περιβάλλον.
Ωστόσο, υπάρχει έλλειμμα κυκλοφοριακής αγωγής και σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας,
που να διαπραγματεύεται θέματα οδικής συμπεριφοράς, πρόληψης ατυχημάτων και οδικής
προστασίας (Σωτηράκου & Μπάκα, 2007). Αυτό γίνεται ακόμα πιο εμφανές στη βιβλιογραφία της
ειδικής αγωγής στην οποία ναι μεν αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της κυκλοφοριακής αγωγής,
ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές με προγράμματα τα οποία έχουν ξεκάθαρους και συγκεκριμένους
στόχους.
Με γνώμονα αυτή την προβληματική, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει την εκπαίδευση
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και συμπεριφοράς σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ώστε να συμβάλει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στην εργασία όσων εμπλέκονται με αυτά τα
παιδιά.
Με βάση το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος η εργασία του συγκεκριμένου
προγράμματος βασίστηκε στις ακόλουθες δεξιότητες, στάσεις, γνώσεις και εμπειρίες:
- Δεξιότητες: αντιληπτικές (όραση, ακοή), επικοινωνίας (εμπλουτισμός του λεξιλογίου, μη
λεκτική επικοινωνία, ακρόαση και ομιλία), αυτονομίας, νοητικές (παρατήρηση, εκτίμηση),
κοινωνικές (ομαλοποίηση, αυτονομία, αυτοεξυπηρέτηση, αλληλεπίδραση, αποδοχή των
άλλων).
- Γνωστικά αντικείμενα: κίνηση, κοινωνική αγωγή, φυσική αγωγή.
- Στάσεις: αυτοπειθαρχία, πρωτοβουλία, χρησιμότητα.
- Εμπειρίες: δημιουργικές- αισθητικές (διάκριση βασικών χρωμάτων), επικοινωνίας (έκφραση),
πνευματικές (παροχή βοήθειας) (Χρηστάκης, 2002).
Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:
- Ποιες είναι οι γνώσεις των παιδιών σχετικά με θέματα κυκλοφοριακής συμπεριφοράς στο δρόμο
(διαβάσεις, σηματοδότες, σήματα) πριν και μετά την υλοποίηση του προγράμματος;
- Τι είδους κυκλοφοριακή συμπεριφορά παρουσιάζουν τα παιδιά στο δρόμο;
- Έχουν αναπτύξει τα παιδιά κυκλοφοριακή συνείδηση;
- Πώς επέδρασε το πρόγραμμα σε συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο;

Μεθοδολογία
Η παρούσα μελέτη συνιστά μία ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα μία έρευνα δράσης, η οποία
επικεντρώνεται στην κατάρτιση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός προγράμματος
κυκλοφοριακής αγωγής στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας φοιτητών στο κέντρο ημερήσιας
φροντίδας «Ελπίδα» στη Ρόδο. Η έρευνα είχε ως στόχο να προσφέρει στα παιδιά της ομάδας
ευκαιρίες για την κατάκτηση μίας ημι-αυτόνομης ή και αυτόνομης παρουσίας στο δρόμο. Για το
λόγο αυτό σχεδίασε και εφάρμοσε ένα πρόγραμμα εστιασμένο στις δυνατότητες και τα
ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού που έλαβε μέρος στην «ομάδα κυκλοφοριακής αγωγής».
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Δείγμα
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 16 άτομα: 8 παιδιά με νοητική καθυστέρηση (2 με
βαριά και 6 με μέτρια) ηλικίας 12 – 14 χρονών (Μ.Ο.= 12.2) και 8 εκπαιδεύτριες/φοιτήτριες. Τα
παιδιά παρακολουθούν το πρόγραμμα του κέντρου «Ελπίδα», που υπάγεται στο Δωδεκανησιακό
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες και έχει ως στόχο τη δημιουργική
απασχόληση, την επαγγελματική προκατάρτιση και την κοινωνικοποίηση ή τη στήριξη της
κοινωνικής επανένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες. 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 χρησιμοποιήθηκε η συμμετοχική παρατήρηση. Οι παρατηρητές
είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν με διάφορους τρόπους: ως εκπαιδευτές, ως εκπαιδευόμενοι, και
ως μέλη της ομάδας των παιδιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου
– Ιουνίου του 2007, και οι παρατηρήσεις ολοκληρώθηκαν σε 14 συναντήσεις. Τα αποτελέσματα,
τα οποία καταγράφονταν και αναλύονταν σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα, δεχόντουσαν στη
συνέχεια περισσότερη επεξεργασία μέσα από τις συναντήσεις επανάληψης και εμπέδωσης των
υπαρχουσών γνώσεων (στο Παράρτημα Ι παρατίθεται ένα υπόδειγμα μίας συνάντησης, σελ. 10 –
11).

Περιγραφή Προγράμματος
Στόχοι προγράμματος:
Ο γενικός στόχος του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες ήταν η
ημι-αυτόνομη ή αυτόνομη παρουσία των παιδιών στο δρόμο. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος
εργαστήκαμε στους ακόλουθους άξονες:
- Το παιδί ως πεζός
- Το παιδί ως επιβάτης
Οι επιμέρους στόχοι ήταν:
- Ο προσανατολισμός στο χώρο (διάκριση: μπροστά – πίσω – δεξιά – αριστερά).
- Η αναγνώριση των βασικών σημάτων σημάτων: ΣΤΟΠ, απαγορευτικό, διάβαση πεζών.
- Η αναγνώριση και η λειτουργική χρήση των σηματοδοτών και των διαβάσεων.
- Η ανάπτυξη της κινητικότητας.
- Η ανάπτυξη κυκλοφοριακής συνείδησης.
- Η κοινωνική προσαρμογή των παιδιών στο περιβάλλον.
- Η κοινωνικοποίηση και η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
- Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.
- Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου.
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Σχεδιάγραμμα υλοποίησης συναντήσεων:
1η συνάντηση: Γνωριμία ομάδας.
2η συνάντηση: Εξοικείωση ομάδας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες (κολάζ, ζωγραφική,
διακόσμηση ατομικών φακέλων).
3η συνάντηση: Αναγνώριση χρωμάτων (κόκκινο, μπλε, άσπρο, πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο).
4η συνάντηση: Αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών (για μέσα μαζικής μεταφοράς και πεζούς).
5η συνάντηση: Εκμάθηση βασικών σημάτων.
6η συνάντηση: Έλεγχος των όσων έχουν διδαχθεί.
7η συνάντηση: Προσανατολισμός στο χώρο (δεξιά – αριστερά) μέσα από τη χρήση παιχνιδιού.
8η συνάντηση: Προσανατολισμός στο χώρο (πίσω – μπροστά) μέσα από τη χρήση παιχνιδιού.
9η συνάντηση: Εμπέδωση προσανατολισμού στο χώρο (δεξιά – αριστερά – πίσω – μπροστά).
10η συνάντηση: Χρησιμότητα διαβάσεων μέσα από παιχνίδια ρόλων.
11η συνάντηση: Αποφυγή ατυχημάτων.
12η συνάντηση: Προετοιμασία για ασφαλή παρουσία στο δρόμο.
13η συνάντηση: Περίπατος στη γειτονιά.
14η συνάντηση: Περίπατος στην πόλη.
15η συνάντηση: Επίσκεψη και δραστηριότητες στο πάρκο κυκλοφορικής αγωγής.
16η συνάντηση: Απονομή διπλωμάτων και επαίνων (βλ. Παράρτημα ΙΙ, σελ. 12).

Ευρήματα – Αξιολόγηση Προγράμματος
Ο βασικός στόχος του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής από και για παιδιά με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν η ημι-αυτόνομη ή αυτόνομη παρουσία των παιδιών στο δρόμο. Κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος γινόντουσαν τροποποιήσεις επίτευξης των επιμέρους
στόχων, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών της ομάδας. Μετά
από έναν ικανοποιητικό αριθμό συναντήσεων με τα παιδιά μπορούμε να επισημάνουμε τα
ακόλουθα ευρήματα όσον αφορά:
α) στις γνώσεις των παιδιών σχετικά με θέματα κυκλοφοριακής συμπεριφοράς στο δρόμο πριν και
μετά την υλοποίηση του προγράμματος, και
β) στην επίδραση του προγράμματος στη γενικότερη κυκλοφοριακή συμπεριφορά και κοινωνικοσυναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών.
Α) Οι γνώσεις των παιδιών σχετικά με θέματα κυκλοφοριακής συμπεριφοράς στο δρόμο πριν
και μετά την υλοποίηση του προγράμματος
Στην αρχή του προγράμματος:
- ένα ποσοστό 37.5% των παιδιών αναγνώριζε 6 χρώματα (κόκκινο, μπλε, άσπρο, πράσινο,
πορτοκαλί, κίτρινο), ένα ποσοστό 50% αναγνώριζε 4 χρώματα (κόκκινο, μπλε, άσπρο,
πράσινο), και 75% αναγνώριζε 2 χρώματα (κόκκινο και άσπρο).
- ένα ποσοστό μόλις 25% των παιδιών γνώριζε τους σηματοδότες και τις διαβάσεις και την
οδοσήμανση (ΣΤΟΠ, απαγορευτικό, διάβαση πεζών).
- Το 25% των παιδιών γνώριζε τις έννοιες μπροστά – πίσω, και δεξιά – αριστερά. 75% των
παιδιών μπέρδευαν το δεξιά – αριστερά, και ένα ποσοστό 50% μπέρδευε το μπροστά – πίσω,
όταν δινόταν ως εντολή με το δεξιά – αριστερά (π.χ. αριστερά και πίσω).
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Μετά την υλοποίηση του προγράμματος:
- Το 87.50% των παιδιών μπορούσε και αναγνώριζε: α) τα 6 συγκεκριμένα χρώματα, β) τα
βασικά σήματα καθώς και να τα εξηγούν με ευκολία και γ) το λόγο ύπαρξης των διαβάσεων.
- Όλα τα παιδιά (100%) κατάλαβαν τη σημασία των σηματοδοτών στους δρόμους.
- Ένα ποσοστό 62.5% των παιδιών μπορούσε να προσανατολίζεται στο χώρο με ευκολία, το
25% να προσανατολίζεται με βοήθεια και το 12.5% (παιδί με σοβαρή νοητική καθυστέρηση)
αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες.
- Όλα τα παιδιά (100%) μπορούσαν να απαριθμήσουν τουλάχιστον πέντε μέσα μεταφοράς και
να αναφέρουν τι μέτρα προστασίας μπορούμε να πάρουμε για να προστατευτούμε από
ατυχήματα, όταν βρισκόμαστε πάνω σε μηχανάκι, μέσα σε αυτοκίνητο ή σε πούλμαν.
Για την επίτευξη των γνωστικών στόχων ήταν καταλυτική η χρήση δραστηριοτήτων παιχνιδιού.
Ειδικότερα, η συμμετοχή των παιδιών αυξανόταν, όπως και οι επιδόσεις τους, γι’ αυτό και το
ομαδικό παιχνίδι αναδείχτηκε βασικό εργαλείο και κίνητρο στην υλοποίηση του συγκεκριμένου
προγράμματος. Πλήθος ερευνών πιστοποιεί τη σημαντικότητα του παιχνιδιού στη διαδικασία
ανάπτυξης (νοητική, κοινωνική, συναισθηματική, γλωσσική) και έχουν διατυπωθεί ποικίλες
θεωρίες για την ερμηνεία και την αποτίμηση της συμβολής του (Fontana, 1995). Η χρήση των
ομαδικών παιχνιδιών κέντρισε το ενδιαφέρον και βοήθησε στην επιπλέον κατανόηση του πώς
πρέπει να κινούμαστε στο δρόμο. Δυσκολεύτηκαν κυρίως 3 παιδιά (το 37.5%), τα υπόλοιπα
μάθαιναν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, αυτό που διαπραγματευόμασταν κάθε φορά μέσα από
διάφορες δραστηριότητες: παιχνίδια, χρήση εποπτικού υλικού όπως εικόνες σε κόλλες Α4,
αναπαράσταση στον αύλειο χώρο και απεικονίσεις στον πίνακα.

Β) Επίδραση του προγράμματος στη γενικότερη κυκλοφοριακή συμπεριφορά και κοινωνικο –
συναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών
Ι. Κυκλοφοριακή συμπεριφορά παιδιών:
Η άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αρχή του προγράμματος ανέδειξε ότι:
- Τα περισσότερα παιδιά (87.5%) απέφευγαν το περπάτημα στο δρόμο μόνα τους και επεδίωκαν
συνεχώς να τα κρατάει κάποιος από το χέρι.
- Η πλειονότητα των παιδιών περπατούσε με συνοδεία (75%) και
- όλα τα παιδιά (100%) εκδήλωναν αισθήματα φόβου για άγνωστες και νέες καταστάσεις (π.χ.
αρνήθηκαν να περπατήσουν από διαδρομή που δε γνώριζαν).
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος:
- Το 75% των παιδιών περπάτησε τον περίπατο της γειτονιάς χωρίς να επιθυμεί κράτημα στο
χέρι.
- Το 87.5% των παιδιών 87.5% περπάτησε μόνο στο δρόμο σε κοντινή με το κέντρο
απόσταση και με συνοδεία στο πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου (νέα διαδρομή που στην αρχή
απέφευγαν.
- Υψηλό ποσοστό παιδιών (87.5% ) έδειξε εμπιστοσύνη στις εκπαιδεύτριες.
- Γνώρισαν τη λειτουργική χρήση των διαβάσεων (87.5%), της ζώνης (87.5%) και
- έμαθαν να βάζουν τη ζώνη τους μόλις εισέρχονται στο πούλμαν που τους μεταφέρει
καθημερινά (100%).
ΙΙ. Κοινωνικο – συναισθηματική συμπεριφορά παιδιών:
Στην αρχή του προγράμματος:
- Τα παιδιά δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά και κυρίως
- δεν έδειχναν εμπιστοσύνη στις εκπαιδεύτριες (75%).
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-

Εκδήλωναν αισθήματα φόβου όταν επρόκειτο να καταπιαστούν ή να τολμήσουν καταστάσεις
που δε γνώριζαν (87.5%).

Μετά τις πρώτες συναντήσεις και ειδικότερα μετά την υλοποίηση του προγράμματος:
- Εμφάνισαν πιο κοινωνική συμπεριφορά (87.5%).
- Παρουσίασαν αισθήματα εμπιστοσύνης (100%).
- Αυξήθηκε η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση τους, καθώς ένιωσαν ότι μπορούν να
πετύχουν σ’ αυτό που αναλαμβάνουν (75%).
- Άρχισαν να εξωτερικεύουν καλύτερα τα συναισθήματα τους και ανέπτυξαν φιλίες με τις
εκπαιδεύτριες (75%).
- Τα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις μας αιφνιδίασαν με τη συνεργατικότητα, τη συμμετοχή τους,
αλλά και τις γνώσεις τους (87.5%). Εξαίρεση αποτέλεσε μόνο ένα παιδί, που κάποιες φορές
δεν ήθελε να συνεργαστεί.
Η εργασία στο πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής πραγματοποιήθηκε και σε ατομικό αλλά και σε
ομαδικό επίπεδο. Μολονότι, τα παιδιά ελέγχονταν καλύτερα και απέδιδαν καλύτερα όταν δούλευαν
ατομικά, ωστόσο δημιούργησαν αποτελεσματικά επιτεύγματα μέσα από την ομαδική εργασία.
Συγκεκριμένα, οι ομάδες που σχηματιζόντουσαν κάθε φορά εργάστηκαν σε πολύ ικανοποιητικό
βαθμό και όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την ομάδα τους. Ωστόσο, το
σημαντικότερο ήταν πως το ένα παιδί βοηθούσε το άλλο (είτε εκτελούσε ατομικές είτε ομαδικές
δραστηριότητες), και εναρμονιζόντουσαν εύκολα με τους ρόλους που τους δίνονταν κάθε φορά
(π.χ. ομάδα τροχονόμων, οδηγών κ.ά). Επίσης, τους άρεσαν ιδιαίτερα οι εναλλαγές των ρόλων
ανάμεσα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Το εύρημα των πλεονεκτημάτων της λειτουργικής
συνάδει με τη σύγχρονη βιβλιογραφία που προτείνει ότι η μετατροπή της ομάδας, σε λειτουργική
ομάδα με συνοχή και κοινούς στόχους έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα (Διεύθυνση Σπουδών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Νεολαίας, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, 2000).
Ειδικότερα, σε κάποιες δραστηριότητες, όπως την εξόρμηση στους δρόμους, όπου θεωρήσαμε ότι
θα αντιμετωπίζαμε δυσκολίες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των παιδιών, αυτά απέδειξαν πως μπορούν
να συνεργάζονται αποτελεσματικά τόσο με τις εκπαιδεύτριες όσο και μεταξύ τους, και μάλιστα με
ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Το αξιοσημείωτο είναι πως αυτή η συνεργατικότητα έφτασε σε αυτά τα
επίπεδα σταδιακά και μέσα από την εξέλιξη των συναντήσεων και την παρουσία των φοιτητών
γενικά στο κέντρο «Ελπίδα».
Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ήταν ότι
έπρεπε σε κάθε συνάντηση να αλλάζουμε τους στόχους που είχαμε προγραμματίσει να
διαπραγματευτούμε. Κατά συνέπεια, επιμέναμε συνεχώς στην επανάληψη προηγούμενων στόχων,
εφόσον τα παιδιά πολλές φορές ξεχνούσαν αυτά που είχανε μάθει στις προηγούμενες συναντήσεις.
Αναγκαστικά αφιερώσαμε τον περισσότερο χρόνο σε επαναλήψεις, αν και σε αυτό το χρόνο θα
μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες προγραμματισμένες δραστηριότητες. Αυτή άλλωστε είναι και η
φιλοσοφία της ειδικής αγωγής: δεν πρέπει το παιδί να προσαρμόζεται στις εκπαιδευτικές
απαιτήσεις, αλλά η ίδια η εκπαίδευση να αλλάζει και να τροποποιείται με βάση τις ανάγκες και τις
δυνατότητες του κάθε παιδιού.
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Συμπεράσματα
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν ότι:
- Οποιοδήποτε μορφή εκπαιδευτικής παρέμβασης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών με
ειδικές ανάγκες μπορεί να επιφέρει βελτίωση σε επίπεδο γνώσεων και συμπεριφοράς.
- Η εργασία στο πλαίσιο μίας ομάδας, όταν περιλαμβάνει δραστηριότητες παιχνιδιού, κίνησης,
ψυχαγωγίας, δημιουργικής απασχόλησης, και κυρίως διάθεσης προσφοράς προς τον άλλο
μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους που αρχικά έχει θέσει.
- Το πρόγραμμα περιελάμβανε ευελιξία, συνεχή τροποποίηση στόχων και υλικών, εναλλαγή
ρόλων στις εκπαιδεύτριες και τους εκπαιδευόμενους και απέδειξε ότι αν και φαινομενικά είχε
απλούς για τους περισσότερους στόχους: α) τη διάκριση βασικών σημάτων του κώδικα οδικής
κυκλοφορίας, β) την αναγνώριση και τη χρήση των σηματοδοτών και των διαβάσεων, και γ)
τον προσανατολισμό στο χώρο (δεξιά – αριστερά, μπροστά – πίσω), αυτό αποδείχτηκε κάτι
πολύπλοκο αλλά ουσιώδες για τη ζωή των παιδιών της συγκεκριμένης «ομάδας
κυκλοφοριακής αγωγής». Πολύτιμη κρίνεται η συνέχιση και ο εμπλουτισμός τέτοιων
προγραμμάτων, τα οποία θα προχωρήσουν σε πιο «δύσκολες» καταστάσεις για τα παιδιά με
ειδικές ανάγκες, όπως χρήση ποδηλάτου, αυτονομία σε διάφορες διαδρομές.
- Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι η εκπαιδευτική εργασία με παιδιά με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να γίνεται σε ένα περιβάλλον μάθησης, όπου όλα τα παιδιά
χαίρουν εκτίμησης και ενθαρρύνονται να συμπεριφέρονται καλά. Σ’ αυτό το περιβάλλον
υπάρχει σαφής καθοδήγηση σε τρόπους συμπεριφοράς, η διδασκαλία είναι ενισχυτική και η
πληγωμένη αυτοεκτίμηση μπορεί να επανοικοδομηθεί. Αυτό το περιβάλλον είναι που
εμπνέεται από την ιδέα της συνεργασίας εντός και εκτός των τειχών του. Μία εποικοδομητική
συνεργασία ανάμεσα στο προσωπικό, τους εκπαιδευόμενους και τα κοινωνικά πλέγματα
στήριξης, όπως είναι οι εθελοντές.
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Παράρτημα

Ι. Υπόδειγμα καταγραφής μίας συνάντησης
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ:

7η
26/03/2007
Α., Α., & Θ.
Μ., Μ. Π., Δ., (& Α. Μ. Μ. Κ.: παιδιά εκτός
ομάδας)

Βασικός στόχος:
Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν ο προσανατολισμός στο χώρο (δεξιά – αριστερά) μέσα από
τη χρήση του παιχνιδιού
Επιμέρους στόχοι:
- Εκμάθηση μέσα από το παιχνίδι
- Ψυχαγωγία
- Ανάπτυξη κινητικότητας
- Υπακοή στους κανόνες της ομάδας
- Ενίσχυση της ομαδικότητας
Υλικά:
- Κώνοι
- Ντέφι
- Κιμωλίες
- Παιχνίδι (αυτοκινητάκι αγώνων)
Διαδικασία/Εφαρμογή:
Η εκμάθηση έγινε μέσα από παιχνίδια (παιχνίδι ρόλων και παιχνίδια με κώνους):
1. Αρχικά παίξαμε με τα παιδιά ένα παιχνίδι ρόλων (παιχνίδι 1ο). Φτιάξαμε 2 ομάδες. Η Δ., ο Μ.
και ο Α. υποκρίνονταν τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα φορτηγά και οι Μ., Μ. και Μ.
υποκρίνονταν τους πεζούς. Σχηματίσαμε με κιμωλία τις διαβάσεις και τις περιοριστικές
γραμμές πάνω στις οποίες έπρεπε να κινούνται.
2. Το δεύτερο παιχνίδι (παιχνίδι 2ο) που παίξαμε ήταν «τα πηδηματάκια». Κάθε παιδί ανάλογα με
το πως είχαμε διατάξει τους κώνους και ανάλογα με αυτό που τους υπαγορεύαμε (πήδημα
αριστερά, δεξιά) έπρεπε να κάνει με όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη μία συγκεκριμένη
διαδρομή. Το ντέφι χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ενθάρρυνσης και επαγρύπνησης.
3. Στη συνέχεια, τοποθετήσαμε 6 κώνους στην αυλή και παίξαμε με τα παιδιά τα υπόλοιπα
παιχνίδια.
4. Όλοι μαζί φτιάξαμε ένα «τρενάκι», ο ένας πίσω απ’ τον άλλο, σηκώνοντας δεξί και αριστερό
χέρι και πηγαίνοντας προς την ίδια κατεύθυνση (παιχνίδι 3ο).
5. Στη συνέχεια, το κάθε παιδί ξεχωριστά ακολουθούσε την πορεία που του υπαγορεύαμε (δεξιά
ή αριστερά) με βοηθητικό μέσο τους κώνους (παιχνίδι 4ο).
6. Μετά, φτιάξαμε δύο ομάδες, οι οποίες ανταγωνίστηκαν στο ποια θα κάνει πιο σωστά την
πορεία που υποδείκνυε μία εκπαιδεύτρια (παιχνίδι 5ο).
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7.

Στο τελευταίο παιχνίδι, μία εκπαιδευτικός περπατούσε γύρω απ’ τους κώνους και μία άλλη
εκπαιδευτικός έδινε σε καθένα απ’ τα παιδιά το λόγο για να αναγνωρίσει τι πορεία
ακολουθούσε η πρώτη εκπαιδευτικός (παιχνίδι 6ο).

Κίνητρο/ενισχυτής:
- Το χειροκρότημα ως επιβράβευση και
- η βαθμολογία που θα τους οδηγούσε στο έπαθλο (αυτοκινητάκι αγώνων).
Παρατηρήσεις:
- Όλα τα παιδιά διασκέδασαν πολύ με τα παιχνίδια εκτός από τον Μ. που έφευγε κατά
διαστήματα και έκανε τα δικά του. Οι υπόλοιποι δυσκολεύτηκαν μόνο στην αρχή μέχρι να
καταλάβουν τη διαδικασία. Καλύτεροι σε απόδοση αναδείχτηκαν ο Μ. και ο Π.
- Τα παιδιά διασκέδαζαν και έδειχναν να το απολαμβάνουν. Παρόλα αυτά μόνο οι Μ. και Μ. δε
δυσκολεύτηκαν καθόλου στον προσανατολισμό στο χώρο σε αντίθεση με τα υπόλοιπα παιδιά,
που κινούνταν στο χώρο με τη βοήθεια μας.
- Το 4ο παιχνίδι είχε ως βασικό στόχο να ελέγξουμε κατά πόσο τα παιδιά μπορούν να
προσανατολιστούν στο χώρο και σε ποιο βαθμό.
- Ο Μ. και ο Μ. ήταν από την αρχή δεν παρουσίαζαν δυσκολίες στον προσανατολισμό, ενώ η Δ.
και ο Π. μπορούσαν σε ικανοποιητικό βαθμό να προσανατολιστούν. Στο μόνο που
μπερδεύονταν ήταν όταν καθόμασταν αντικριστά και τους ζητούσαμε να μας πουν ποιο χέρι
σηκώσαμε, και αυτοί έλεγαν το αντίθετο χέρι. Δηλαδή, όπως το αντιλαμβάνονταν από την
μεριά τους και όχι απ’ τη δική μας μεριά.
- Είχαμε τέσσερις δικαιολογημένες απουσίες παιδιών. Ωστόσο, τη θέση τους πήραν άλλα παιδιά
του κέντρου που εκδήλωσαν την επιθυμία να εργαστούνε μαζί μας.
- Για να είναι ενδιαφέροντα τα παιχνίδια, χρησιμοποιούσαμε διάφορα μέσα (όπως το ομαδικό
χειροκρότημα σε κάθε επιτυχία). Επίσης, επιβραβεύαμε κάθε προσπάθεια των παιδιών, ενώ
μέσα από τη βαθμολογία τους δώσαμε κίνητρο να προσπαθήσουν για το βραβείο, το οποίο θα
κατακτούσαν εάν τα έκαναν «όλα» σωστά. Παρατηρήσαμε πως με το τρόπο που φτιάξαμε τα
παιχνίδια, ήρθαν και παιδιά που δεν ανήκαν στην ομάδα και έδειχναν εξίσου ότι διασκέδασαν
πολύ.
Στόχος επόμενης συνάντησης:
Προσανατολισμός στο χώρο (πίσω – μπρος) μέσα από το παιχνίδι.
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ΙΙ. Έπαινος που χορηγήθηκε στα παιδιά
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