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Πεξίιεςε  

Ζ παξνχζα εξγαζία εξεπλά ηελ επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 

δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ιεηηνπξγίαο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζηελ 

πξν-επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα ελφο αηφκνπ κε δηαγλσζκέλε κέηξηα λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε ζην Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο Καιακάηαο. Ο 

ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξν-

επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα ηεο καζήηξηαο φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην Πιαίζην 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ), ην νπνίν επίζεο 

πεξηιακβάλεη ηηο γεληθέο ελφηεηεο ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο, ησλ βαζηθψλ ζρνιηθψλ 

δεμηνηήησλ, ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(ΤΠΔΠΘ, 2009: 11). Ζ έξεπλα πεξηειάκβαλε ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

1. ε πνην βαζκφ κπνξεί ε δνκεκέλε δηδαζθαιία λα βειηηψζεη ηα επίπεδα 

πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζην άηνκν πνπ παξνπζηάδεη 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε;  

2. H δηδαζθαιία πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ βνεζά 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξν-επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο;  

3. Ζ δνκεκέλε δηδαζθαιία πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ γηα επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζε έλα πξνζθεξφκελν επάγγεικα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ή ζε μελνδνρείν;  

4. H εθκάζεζε πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο;  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε κεηθηή κεζνδνινγία κε ζηφρν ηελ 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ νκάδα ζηφρνπ 

απνηειείηαη απφ έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε πνπ ππνζηεξίδεηαη 

εζεινληηθά ζην ΚΔΦΗΑΠ θαη απφ ηνπο ελήιηθεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηεο 

(Horner, 2005). Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπλειέγεζαλ κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηεο 

παξαηήξεζεο. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπλειέγεζαλ κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

πεηξάκαηνο θαη νινθιεξψζεθαλ κε ηε ρνξήγεζε κηθξήο θιίκαθαο εξσηεκαηνινγίνπ 

κε βάζε ηηο ππνζέζεηο. Σν ζπγθεληξσκέλν πιηθφ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε 

δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ πξν-εξγαζηαθή εηνηκφηεηα ελφο αηφκνπ 

κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ πξνβνιή απνζπαζκάησλ ηεο ηαηλίαο πνπ 
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πξαγκαηεχεηαη ηε δσή ελφο θνηλσληθά ελζσκαησκέλνπ αηφκνπ κε ήπηα λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηε δνκεκέλε δηδαζθαιία θαη ηελ έκκεζε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ δνκεκέλε δηδαζθαιία 

νδήγεζε ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη έδξαζε θαηαιπηηθά ζηελ 

απφθηεζε απηνεθηίκεζεο θαη εκπηζηνζχλεο ζηηο ηθαλφηεηεο γηα ελδερφκελε 

απαζρφιεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Λέμεηο-θιεηδηά : δνκεκέλε δηδαζθαιία, πξαθηηθέο δεμηφηεηεο, λνεηηθή πζηέξεζε, 

πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. 

Abstract  

The aim of this thesis was to study the effect of a structured intervention program of 

teaching practical skills in handling household appliances as part of the pre- 

professional readiness training of an individual diagnosed with moderate intellectual 

disability at the Rehabilitation Centre of Kalamata. The aim of the intervention was to 

study the factors affecting the student's pre-professional readiness as described in the 

Curriculum Framework for Special Education, which also includes the general 

sections of school readiness, basic educational skills, social adjustment and creative 

activities (Ministry of Education, 2009: 11). The study was based on the following 

questions, which constitute the hypotheses of the study: 

1. To what extent can the structured teaching improve the levels of practical skills in 

handling household appliances of a person with intellectual disability?  

2. Can teaching practical skills in handling appliances help develop pre-vocational 

skills preparedness?  

3. Does structured teaching of practical skills lead to the creation of incentives for 

engaging in a professional occupation offered, such as in apartments or hotels?  

4. Does learning practical skills of handling household appliances contribute to the 

development of self-esteem?  

To conduct the research a mixed methodology was followed in order to collect and 

process quantitative and qualitative data. The target group consists of one person with 
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moderate intellectual disability supported at the Rehabilitation Centre of Kalamata 

and a group of adults who come into contact with her (Horner, 2005). The qualitative 

data were collected through the methodology of the experiment. The quantitative data 

were collected by administering a small-scale questionnaire based on the study's 

hypotheses. The concentrated material was the basis for drawing conclusions in 

relation to the pre-professional readiness of an individual with moderate intellectual 

disability. The screening of excerpts of the film “I am Sam” which deals with the life 

of a socially integrated individual with mild intellectual disability triggered the 

structured teaching and gave indirect incentive to the student so as to join the labor 

market. The structured teaching led to the acquisition of basic practical skills and 

acted as a catalyst in acquiring self-esteem and confidence in the possibility of 

engaging into the labor market.  

Keywords: structured teaching, practical skills, intellectual disability, pre-vocational 

readiness. 

Riassunto 

Questo lavoro indaga l'effetto di un programma di intervento strutturato di 

insegnamento di abilità pratiche nella gestione di elettrodomestici nel contesto della 

prontezza pre-professionale di un individuo con diagnosi di disabilità intellettuale 

moderata nel Centro di Riabilitazione di Kalamata. Lo scopo dell'intervento è stato 

quello di studiare i fattori che influenzano la prontezza pre-professionale della 

studentessa, come descritto nel Curriculum Quadro per l'Educazione Speciale, che 

comprende anche le sezioni generali di preparazione scolastica, competenze educative 

di base, adattamento sociale e attività creative (Ministero della Pubblica Istruzione, 

2009: 11). La ricerca si è basata sulle seguenti domande, che costituiscono le ipotesi 

dello studioio:  

1. In che misura può l'insegnamento strutturato migliorare i livelli di abilità 

pratiche nella gestione di elettrodomestici di una persona con disabilità intellettuale?  

2. Può l`insegnamento di abilità pratiche nella gestione di elettrodomestici 

aiutare a sviluppare le abilità di prontezza pre-professionale?  
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3. L'insegnamento di abilità pratiche porta alla creazione di incentivi per 

impegnarsi in un'occupazione professionale offerta, come ad esempio in appartamenti 

o hotel?  

4. L'apprendimento delle abilità pratiche di gestione di elettrodomestici 

contribuisce allo sviluppo di autostima?  

Per condurre la ricerca è stata seguita una metodologia mista al fine di raccogliere ed 

elaborare dati sia quantitativi che qualitativi. Il gruppo target è costituito da una 

persona con disabilità intellettuale moderata supportata nel Centro di Riabilitazione e 

degli adulti che entrano in contatto con lei (Horner, 2005). I dati qualitativi sono stati 

raccolti attraverso la metodologia dell'esperimento. I dati quantitativi sono stati 

raccolti attraverso la somministrazione di un questionario su piccola scala basato su 

delle ipotesi. Il materiale concentrato è stata la base per trarre conclusioni in relazione 

alla prontezza pre-professionale di un individuo con disabilità intellettuale moderata. 

La proiezione di estratti del film “ I am Sam” che affronta la vita di un individuo con 

disabilità intellettuale lieve che ci si presenta socialmente incorporato ha attivato 

l'insegnamento strutturato ed è stato l'incentivo indiretto per accedere al mercato del 

lavoro. L'insegnamento strutturato ha portato all'acquisizione di competenze pratiche 

di base e ha agito come catalizzatore per acquisire autostima e fiducia nelle 

competenze per un possibile impiego nel mercato del lavoro.  

Parole chiave: insegnamento strutturato, abilità pratiche, disabilità intellettuale, 

prontezza pre-professionale 
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Δηζαγσγή  

Οη έξεπλεο ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο δηάθνξεο ζρνιηθέο βαζκίδεο 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006: 357) αιιά θαη ζηα ζέκαηα ηεο έληαμεο ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Ζ κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ην ζρνιηθφ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη έλαο ηνκέαο πνπ έρεη εξεπλεζεί απφ ηνπο 

κειεηεηέο (Παπάλεο, 2007; Γειιαζνχδαο, 2004) αιιά θαη πνπ απνηειεί έλα 

πξφζθνξν έδαθνο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Οη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ 

νηθηαθψλ ζπζθεπψλ απνηεινχλ κηα ρξήζηκε γλψζε πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο 

ησλ δεμηνηήησλ απηψλ ζηελ απηνεθηίκεζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη 

ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κειινληηθή απαζρφιεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνκεκέλεο 

δηδαζθαιίαο αιιά θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε βάζνο 

ρξφλνπ, νινθιεξψλνληαο ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη κεηνπζηψλνληαο ηηο ζρνιηθέο 

γλψζεηο ζε πξαθηηθή εθαξκνγή. Ζ βαζηθή αξρή ηεο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ δηέπεη ηελ 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα νινθιεξσζεί κφλν κέζα απφ ηελ νκαιή έληαμε ζηελ 

ελήιηθε δσή θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ δπλαηνηήησλ. Με βάζε 

ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νξγαλψζεθε ε παξνχζα έξεπλα ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ 

πεξίπησζε ελφο αηφκνπ 25 εηψλ κε δηαγλσζκέλε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε (Horner, 

2005). Με βάζε ηελ έθζεζε ηεο ςπρνιφγνπ αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή επαθή ησλ 

εξεπλεηψλ κε ηε καζήηξηα δηακνξθψζεθε ε δνκεκέλε δηδαζθαιία πξαθηηθψλ 

δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ κε ζηφρν ηελ πξν-επαγγεικαηηθή 

εηνηκφηεηα. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο πξνέβιεπε ηελ εθκάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ειεθηξηθήο ζπζθεπήο ηνπ πιπληεξίνπ, ε ηθαλφηεηα ηεο καζήηξηαο φκσο λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο νδεγίεο θαη λα ηηο εθηειεί κε αθξίβεηα καο νδήγεζε ζηελ 

επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο θαη δεχηεξεο νηθηαθήο 
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ζπζθεπήο, ηνπ ζίδεξνπ. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ ππφζεζε πσο νη πξαθηηθέο 

δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζεο ηεο καζήηξηαο θαη ζα ηελ σζήζνπλ ζε κηα ελδερφκελε απαζρφιεζε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή, ζηα πιαίζηα ηνπ εθηθηνχ, απηνλνκία. 

Γνκή ηεο εξγαζίαο  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην 

πξαθηηθφ. ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο γίλεηαη αλαθνξά ζηε λνεηηθή 

πζηέξεζε, ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ, ηελ 

αηηηνινγία, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. ην δεχηεξν 

θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζηα 

καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο. Δπίζεο 

εμεξεπλνχληαη ε έλλνηα ηεο έληαμεο θαη νη ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο, ην Πιαίζην 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) θαη ε επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ην ηξίην θεθάιαην, 

πνπ απνηειεί ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ε πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή έξεπλα θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε. Αθνινπζνχλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο θαη ε ζπδήηεζε. ην ηέινο 

αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία θαη ην παξάξηεκα κε ηα θχιια εξγαζίαο ηνπ πεηξάκαηνο, 

ηα βήκαηα ηεο δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο, ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ηεο 

καζήηξηαο θαη ην εξσηεκαηνιφγην.  
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Κεθάιαην 1. Ννεηηθή πζηέξεζε  

Ζ λνεηηθή πζηέξεζε απνηειεί έλα αληηθείκελν κειέηεο πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο 

εξεπλεηέο γηα πνιιέο δεθαεηίεο, ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ θχζε θαη ηα 

αίηηα ηεο, λα ηελ ηαμηλνκήζνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ πνπ ηελ παξνπζηάδνπλ. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ζηε κειέηε ηεο 

λνεηηθήο πζηέξεζεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, 

ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε (Καθνχξνο & Μαληαδάθε (2006: 283).  

1.1.  Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

πσο αλαθέξνπλ νη Καθνχξνο & Μαληαδάθε (2006: 286), αλαθνξέο ζε άηνκα κε 

λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ εληνπηζηεί ήδε απφ ηε Ρσκατθή επνρή, κηα πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ηα άηνκα απηά απνηεινχζαλ ηνπο γεισηνπνηνχο ησλ πινχζησλ Ρσκαίσλ γηα λα 

εμειηρζνχλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα ζε «δαηκνληζκέλα» φληα ηα νπνία πξνθαινχζαλ ηνλ 

θφβν θαη ππνβάιινληαλ ζε εμνξθηζκνχο, βάλαπζεο ζεξαπείεο ή αθφκε θαη 

ζαλαηψλνληαλ ζηελ ππξά, πξαθηηθέο πνπ εμαθνινχζεζαλ κέρξη ηνλ 17
ν
 αηψλα. Οη 

αληηιήςεηο γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή ζηέξεζε άξρηζαλ λα κεηαβάιινληαη ζηα ηέιε ηνπ 

18
νπ

 αηψλα κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γάιινπ γηαηξνχ Jean Itard λα εθπαηδεχζεη ην άγξην 

παηδί Βίθησξ θαη ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε 

απφ ηνλ Edouard Seguin ην 1837. Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

αλαηέζεθε ζην θξάηνο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη κέζσ ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

πλδέζκνπ γηα ηε Ννεηηθή Τζηέξεζε (AAMR), πξνσζήζεθε ε έξεπλα αιιά θαη ην 

θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. Σελ επνρή απηή, κέρξη θαη 

ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ε ηδξπκαηνπνίεζε θαηλφηαλ σο ε κφλε ιχζε γηα ηα άηνκα κε 

λνεηηθή πζηέξεζε (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 288). Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ 

γνλέσλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο επηζηήκεο 

ηεο γελεηηθήο, ηεο βηνρεκείαο, ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο νδήγεζαλ ζηελ 

θαηαδίθε ησλ απάλζξσπσλ ζπλζεθψλ ζηα ηδξχκαηα θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο ηδέαο ηεο 

«νκαινπνίεζεο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ζα έπξεπε 

λα δνπλ κηα φζν ην δπλαηφλ πην θπζηνινγηθή δσή εθηφο ηδξπκάησλ, εληαγκέλα ζηελ 
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θνηλσλία θαη ζηηο δνκέο ηεο. ηελ Διιάδα νη θηλήζεηο γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο εηδηθήο 

αγσγήο μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κε ηελ ίδξπζε ην 1937 ηνπ πξψηνπ 

Δηδηθνχ ρνιείνπ απφ ηελ Ρφδα Ηκβξηψηε (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 289). 

1.2.  Οξηζκόο  

Ζ λνεηηθή πζηέξεζε έρεη νξηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο αλάινγα κε ηελ έκθαζε πνπ 

δίλεηαη ζηνλ ηξφπν ηαμηλφκεζεο κε βάζε ηελ κέηξεζε ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο ή ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο πην πξφζθαηνο νξηζκφο ηεο 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities απνξξίπηεη ηνλ 

φξν θαζπζηέξεζε (retardation) θαη πηνζεηεί ηνλ φξν intellectual disability, νξίδνληαο 

ηελ λνεηηθή πζηέξεζε σο κηα αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ηφζν ζηελ πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία φζν θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία θαιχπηεη πνιιέο θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο θαη πξαθηηθέο 

δεμηφηεηεο. Απηή ε αλαπεξία εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ (AAIDD, 

2013). 

1.3.  Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα-ηαμηλόκεζε 

Ζ πξψηε θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο λνεκνζχλεο θαηαζθεπάζηεθε ην 1905 απφ ηνπο 

Binet θαη Simon θαη εμειίρζεθε ην 1916 ζηελ θιίκαθα Stanford-Binet. To 1930 

αλαπηχρζεθαλ νη θιίκαθεο WPPSI-R, WISC-III θαη WAIS-R γηα παηδηά, εθήβνπο θαη 

άηνκα άλσ ησλ 16 εηψλ, αληίζηνηρα. Οη ηθαλφηεηεο πνπ αμηνινγνχλ απηέο νη θιίκαθεο 

νξίδνπλ ηε λνεκνζχλε θαη ζε απηέο αλήθνπλ ε ηθαλφηεηα γηα αθεξεκέλε ζθέςε, 

κάζεζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ, πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε 

γισζζηθή θαη καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 

(Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 290). Ζ πξνεγνχκελε θαηάηαμε ηνπ DSM-IV φξηδε 

πσο ε Ννεηηθή Τζηέξεζε ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε Ννεκνζχλεο ηαμηλνκείηαη ζε Ήπηα 

(ΓΝ 50-55 έσο 70), Μέηξηα (ΓΝ 35-40 έσο 50-55), νβαξή (ΓΝ 20-25 έσο 35-40) θαη 

Βαξηά (ΓΝ <20-25). 

χκθσλα κε ην DSM-V (APA, 2013), ε λνεηηθή πζηέξεζε αλήθεη ζηηο λεπξν-

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη πξνυπνζέηεη ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηελ 

πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ζηνλ ελλνηνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη πξαθηηθφ ηνκέα θαη 

Γείθηε Ννεκνζχλεο ηνπιάρηζηνλ δχν κνλάδεο θάησ απφ ηνλ κέζν φξν (ΓΝ 70). Ο 
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ελλνηνινγηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ αλάπηπμε ζηηο ηθαλφηεηεο 

αλάγλσζεο, γξαθήο, καζεκαηηθψλ, ζπιινγηζκνχ, αθεξεκέλεο ζθέςεο θαη κλήκεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ο θνηλσληθφο ηνκέαο 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ ελζπλαίζζεζε, ηηο δηαπξνζσπηθέο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο, ηελ ηθαλφηεηα γηα θηιία, θνηλσληθή θξίζε θαη απηνξξχζκηζε θαη ηέινο νη 

πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο αθνξνχλ ηελ απηνλνκία, ηελ απηφλνκε δηαβίσζε, ηελ 

ηθαλφηεηα γηα εξγαζία, ηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ, ηελ αλαςπρή, ηηο ιεηηνπξγηθέο 

ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. εκαληηθφ θξηηήξην είλαη ε έλαξμε 

ησλ πξνβιεκάησλ πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ. Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ DSM 

ηνπνζεηεί ηελ έκθαζε ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ κεηξηέηαη κε 

ςπρνκεηξηθά ηεζη θαη φρη ζηα ηεζη κέηξεζεο ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο (APA, 2013).  

Ζ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε έλα 

νξηζκέλν πεξηβάιινλ (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 309). Ο αιιαγέο ζην 

πεξηβάιινλ απηφ κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ή 

λα πξνθαιέζνπλ επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο. Ζ αμηνιφγεζε επνκέλσο ηεο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηνπο πνιηηηζκηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ (Καθνχξνο & 

Μαληαδάθε, 2006: 310). Σα ηξία ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

δηάγλσζε ηεο πζηέξεζεο κε λννκεηξηθά ηεζη, ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ζηήξημεο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ην 

άηνκν. Ζ αμηνιφγεζε επίζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην πιήξεο ηαηξηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ θαη ζε πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ηνπ 

θνληηλνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα πξνηαζνχλ γηα ην παηδί ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αηηηνινγία ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη 

ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ παηδηνχ κε θπξίαξρν ζηφρν ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ 

λνεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ παηδηνχ (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 310).  

Ζ λνεηηθή πζηέξεζε, ζχκθσλα κε ην DSM 5 ηαμηλνκείηαη αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα 

ζε Ήπηα, Μέηξηα θαη νβαξή (APA, 2013).  

Ήπηα Ννεηηθή Υζηέξεζε 

Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία, κε 

κηθξή αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη αζθαιή δηάγλσζε ζηε 
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ζρνιηθή ειηθία κε ηελ εκθάληζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ εμέιημε ηνπο είλαη ζεηηθή θαζψο απνθηνχλ ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο 

γλψζεηο θαη κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ επαγγεικαηηθά ψζηε λα είλαη ζε ζέζε γηα 

απηφλνκε δηαβίσζε θαη ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ ζηελ ελήιηθε 

δσή (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 296). 

Μέηξηα Ννεηηθή Υζηέξεζε 

Σα παηδηά κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή 

θαζπζηέξεζε θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ απνθηνχλ 

επηθνηλσληαθέο, θηλεηηθέο θαη δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο αληίζηνηρεο κε απηέο 

ελφο παηδηνχ 2-3 εηψλ θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο. Σα παηδηά κε ζχλδξνκν Down θαη ην 

ζχλδξνκν ηνπ « Δχζξαπζηνπ Υ» έρνπλ επίζεο κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε (Καθνχξνο 

& Μαληαδάθε, 2006: 295). Σν εχξνο ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη 

απηνεμππεξέηεζεο ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ θαη πνιιά 

παηδηά θαηαθηνχλ ηηο δεμηφηεηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Μπνξνχλ επίζεο λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ εξγαζία, αιιά 

ζπλήζσο νη αθαδεκατθέο ηνπο γλψζεηο δελ μεπεξλνχλ ην επίπεδν ηεο Γεπηέξαο 

Γεκνηηθνχ. Μπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απηνλνκίαο θαη λα 

κάζνπλ λα θηλνχληαη κφλα ηνπο ζε γλσζηά κέξε (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 

296). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, ε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ, κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο. ηελ ελήιηθε δσή ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξνχλ λα 

εμαζθήζνπλ θάπνην επάγγεικα ζπλήζσο ρεηξνλαθηηθφ, πνπ δελ απαηηεί ηδηαίηεξε 

εμεηδίθεπζε ή πνπ απαηηεί έλαλ ρακειφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο, ζπλήζσο ππφ επίβιεςε 

ζε πξνζηαηεπκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο θαηαθέξλνπλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηε δσή ζηελ θνηλφηεηα, ζπλήζσο ζε πξνζηαηεπκέλν 

πεξηβάιινλ (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 296). 

Σνβαξή Ννεηηθή Υζηέξεζε 

Με ζνβαξέο ελδείμεηο ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία, ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή 

θαζπζηέξεζε θαη ηδηαίηεξα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε 

έρεη ζπλήζσο νξγαληθά αίηηα θαη επηθέξεη ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζε φιεο ηηο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο, ηελ απηνεμππεξέηεζε, ηελ επηθνηλσλία αιιά θαη πνιιά ζπλνδά 
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πξνβιήκαηα πγείαο. Σα άηνκα απηά ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαη επίβιεςε εθ' φξνπ 

δσήο θαη δελ θηάλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα απηνλνκίαο (Καθνχξνο & 

Μαληαδάθε, 2006: 296). 

1.4.  Δπηδεκηνινγία 

Σν πνζνζηφ εκθάληζεο ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 1-3% επί ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ κε ηα πνζνζηά λα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα. ηελ εθηίκεζε ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο ζπκβάιινπλ θαηά πνιχ νη 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζε 

απηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ απφθιηζε απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο. 

Δπίζεο, φπσο αλαθέξνπλ νη Καθνχξνο & Μαληαδάθε (2006: 298), νη έγθαηξεο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

αηφκνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

Ήπηαο λνεηηθήο πζηέξεζεο, (85%), κε ην πνζνζηφ λα πέθηεη ζην 10% γηα ηα άηνκα 

κε Μέηξηα θαη ζην 3-4% γηα ηα άηνκα κε νβαξή λνεηηθή πζηέξεζε. Οη έξεπλεο δελ 

έρνπλ απνδείμεη ζεκαληηθή δηαθνξά εκθάληζεο ζηα δπν θχια, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηεο νβαξήο λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη ηελ επζχλε ηνπ ρξσκνζψκαηνο Υ, 

φπνηε θαη ε εκθάληζε είλαη ζπρλφηεξε ζηα αγφξηα. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Ήπηαο 

λνεηηθήο πζηέξεζεο έρεη απνδεηρζεί ζπζρεηηζκφο κε ην ρακειφ θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ηελ ζπρλφηεξε εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο (Καθνχξνο & 

Μαληαδάθε, 2006: 299).  

1.5.  Αηηηνινγία  

Οη κειέηεο αλαθέξνπλ πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηα αίηηα ηεο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο είλαη άγλσζηα. Ζ δηάθξηζε γίλεηαη ζπλήζσο ζε νξγαληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά αίηηα, κε ηα νξγαληθά αίηηα λα επζχλνληαη γηα ηηο βαξχηεξεο κνξθέο 

ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη ηα πεξηβαιινληηθά, φπσο ην ρακειφ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ επίπεδν, γηα ηηο ειαθξχηεξεο κνξθέο ηεο (Buntinx & Schalock, 2010).  

1.5.1. Γελεηηθνί παξάγνληεο  

Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ηεο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο είλαη νη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο θαη νη αλσκαιίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Σα 
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γελεηηθά ζχλδξνκα φπσο ην ζχλδξνκν Down θαη ην ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ, 

έρνπλ σο ζπλνδφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε λνεηηθή πζηέξεζε αλ θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν 

ησλ παηδηψλ θαη ε αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

(Buntinx & Schalock, 2010). Σν ζχλδξνκν Down πξνθαιείηαη απφ ηελ χπαξμε ελφο 

επηπιένλ ρξσκνζψκαηνο ζην 21
ν
 δεχγνο θαη πξνζδίδεη νξηζκέλα ηδηαίηεξα 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην άηνκν φπσο ε κηθξή ζηξνγγπιή θεθαιή, ε 

πξνεμέρνπζα γιψζζα θ.α. Σα παηδηά κε ζχλδξνκν Down παξνπζηάδνπλ έλα λνεηηθφ 

επίπεδν πνπ ηζνχηαη κε ΓΝ πεξίπνπ 50, δελ έρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

θνηλσληθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο, αλ θαη ε ιεθηηθή ηνπο επηθνηλσλία είλαη 

πεξηνξηζκέλε (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 299). Άιια ζχλδξνκα πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ην ζχλδξνκν Klinefelter κε εκθάληζε 

κφλν ζηα αγφξηα θαη ην ζχλδξνκν Turner κε εκθάληζε κφλν ζηα θνξίηζηα (Καθνχξνο 

& Μαληαδάθε, 2006: 300). Μηα θιεξνλνκηθή γελεηηθή δηαηαξαρή είλαη ην ζχλδξνκν 

ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ, κε εκθάληζε θπξίσο ζηα αγφξηα θαη ζπλνδή ήπηα ή κέηξηα 

λνεηηθή πζηέξεζε, κε ειιείκκαηα ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ηάζεηο 

απνκφλσζεο θαη απνθπγή ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο. Σν ζχλδξνκν Prader-Willi 

πξνθαιεί ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζπρλά πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θπξίσο ζηελ εθεβεία. ηηο αλσκαιίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ αλήθεη ε 

δηαηαξαρή PKU πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηνπ ελδχκνπ θαηλπιαλαιίλε θαη κπνξεί 

λα αληηκεησπηζηεί έγθαηξα κε ηελ θαηάιιειε δίαηηα (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 

300). 

1.5.2. Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο  

Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ηεο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο δηαθξίλνληαη ζε πξνγελλεηηθνχο, πεξηγελλεηηθνχο θαη πξψηεο παηδηθήο 

ειηθίαο. ηνπο πξνγελλεηηθνχο αλήθνπλ ε θαθή δηαηξνθή, ε έθζεζε ζε ηνμηθέο 

νπζίεο θαη αθηηλνβνιία, ε ρξήζε θαξκάθσλ θαη ε θαηαλάισζε αιθνφι. Ηδηαίηεξα 

απμεκέλνο είλαη ν θίλδπλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηεο εγθπκνζχλεο 

(Buntinx & Schalock, 2010). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζηνχλ επηπινθέο φπσο ε πεξηγελλεηηθή αζθπμία πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

ηελ λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 303). Καηά ηελ 

παηδηθή ειηθία, ε λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ κνιπζκαηηθέο 

αζζέλεηεο φπσο ε κεληγγίηηδα ή απφ ηξαπκαηηζκνχο ζην θεθάιη (Καθνχξνο & 



15 
 

Μαληαδάθε, 2006: 303). Οη έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη επίζεο πσο ην ρακειφ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε έιιεηςε εξεζηζκάησλ απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ε έιιεηςε θξνληίδαο θαη αζθαινχο νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εκθάληζε ήπηαο λνεηηθήο πζηέξεζεο ή λνεηηθήο αλάπηπμεο 

πνπ νκνηάδεη κε ηελ λνεηηθή πζηέξεζε (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 304). 

1.6.  πλνδά πξνβιήκαηα  

Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε λα αληηκεησπίδνπλ 

ηνπιάρηζηνλ κηα επηπιένλ αλαπηπμηαθή δπζθνιία φπσο νη δηαηαξαρέο ιφγνπ, νκηιίαο 

θαη πξνζνρήο, ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Σα 

πξνβιήκαηα απηά ζπλήζσο είλαη απφξξνηα ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη ησλ 

γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ειιεηκκάησλ πνπ επηθέξεη (Buntinx & Schalock, 2010). 

Οη ζπλήζεηο ζπλνδέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο είλαη ε δηαηαξαρή δηαγσγήο, ε ΓΔΠ-Τ, νη 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη νη δηαηαξαρέο δηάζεζεο. Ζ δηάζπαζε πξνζνρήο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηε ζρνιηθή ειηθία νδεγεί ζε κεησκέλα θίλεηξα γηα κάζεζε θαζψο ηα 

παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ ξπζκφ ηεο ηάμεο. Ζ ζρνιηθή απνηπρία 

νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ρακειέο πξνζδνθίεο απφ ηα 

παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη δελ ηα ελζαξξχλνπλ λα επηκείλνπλ ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 306). Δπηβεβαηψλεηαη έηζη ην θαηλφκελν ηεο 

απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο, πνιχ ζπρλφ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν, θαζψο νη 

ρακειέο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη πξνθαζνξηζκέλνη ρακεινί ζηφρνη πνπ 

ζέηνπλ γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε είλαη αθξηβψο θαη νη ζηφρνη πνπ 

επηηπγράλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά αθφκε θαη αλ ην δπλακηθφ ηνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν 

(Buntinx & Schalock, 2010). 

1.7.  Αλαπηπμηαθή πνξεία  

Ζ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζνβαξφηεηα ηεο πζηέξεζεο, ηελ αηηηνινγία ηεο θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ην 

νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ. Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

κε λνεηηθή πζηέξεζε έρεη εξκελεπηεί κε δπν ζεσξεηηθά κνληέια, ηελ αλαπηπμηαθή 

ζεσξία θαη ηελ ζεσξία ηεο δηαθνξάο. χκθσλα κε ην πξψην κνληέιν, ηα παηδηά κε 

λνεηηθή πζηέξεζε πεξλάλε ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα πνπ πεξηέγξαςε ν Piaget κε ηελ 
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ίδηα ζεηξά αιιά κε δηαθνξέο ζην ξπζκφ θαη ζην αλψηαην επίπεδν γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο ζην νπνίν θηάλνπλ. Σα παηδηά απηά ινηπφλ ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα παηδηά 

κηθξφηεξεο ειηθηαθήο αιιά ίδηαο λνεηηθήο ειηθίαο (Guralnick, 2005). Ζ ζεσξία ηεο 

δηαθνξάο πξνηείλεη πσο ππάξρεη θαη πνηνηηθή δηαθνξά ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ελφο 

παηδηνχ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε απηή ελφο παηδηνχ θπζηνινγηθήο 

αλάπηπμεο. Ζ αλαπηπμηαθή ζεσξία επηβεβαηψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε πεξηβαιινληηθά αίηηα, ελψ απηή ηεο δηαθνξάο 

επηβεβαηψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο λνεηηθήο πζηέξεζεο νξγαληθήο αηηηνινγίαο ζηηο 

νπνίεο ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ ζπκβάιινπλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο (Guralnick, 2005). Ζ αιιαγή ηνπ Γείθηε 

Ννεκνζχλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο είλαη έλα άιιν ζέκα πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο θαζψο έρεη απνδεηρηεί φηη ζε πεξηπηψζεηο ήπηαο 

λνεηηθήο πζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε πνιηηηζκηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο 

νη θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αλαπιήξσζε 

ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ. Ζ γλσζηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη επίζεο ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηα ζπλνδά ζχλδξνκα θαη ηα ειιείκκαηα πνπ απηά επηθέξνπλ 

(Guralnick, 2005). 

1.8.  Ο ξόινο ησλ γνλέσλ  

Ζ χπαξμε ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζηελ νηθνγέλεηα επηθέξεη δπζθνιίεο 

πξνζαξκνγήο ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, πηζαλή εκθάληζε 

θάπνηαο κνξθήο ςπρνπαζνινγίαο θαη απαηηείηαη ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε ψζηε λα κπνξέζεη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηφζν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο φζν θαη ηελ νκαιή 

έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε 

ηνπ δπλακηθνχ ηνπ. Οη έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη πσο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ θαη νη ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Οη κεηέξεο 

επηδεηνχλ ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ελψ νη παηέξεο αλεζπρνχλ 

γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηελ νηθνγέλεηα (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006: 

308). Ζ απνδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε πιήξεο επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

δπζθνιηψλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Οη εηδηθνί γηαηξνί, 

ςπρνιφγνη θαη παηδαγσγνί πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ζεξαπείεο παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε 
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ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζε νκάδεο γνλέσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ αλάινγα 

πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2013: 259), ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

γνλείο αθνινχζεζαλ ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία, θαηφξζσζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηε δνκή 

θαη ηελ νξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηαο ζε πγηή βάζε, λα απνηξέςνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάξξεπζε θαη λα κπνξέζνπλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή ζεξαπεπηηθή θαη 

παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ζηα παηδηά ηνπο κέζα απφ ηερληθέο θαη ηξφπνπο πνπ 

δηδάρηεθαλ. 

1.9.  Αληηκεηώπηζε ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ λνεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ 

γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ. Ζ έγθαηξε παξέκβαζε ζηε λεπηαθή ειηθία 

επηθέξεη ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξηθέο 

ηερληθέο πνπ αξρηθά εθαξκφδνληαλ γηα ηε βειηίσζε ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, έρεη απνδεηρηεί πσο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ θαηάθηεζε 

αθαδεκατθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. ε κεγαιχηεξεο ειηθίεο ηα πξνγξάκκαηα 

απηά αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

απνξξνθεζνχλ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαηεπκέλεο ή απηφλνκεο 

απαζρφιεζεο (Bowman, 2014).  

1.10. Μαζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Σα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε είλαη πξνζθνιιεκέλα ζην παξφλ, ζηηο θνληηλέο 

εκπεηξίεο πνπ είλαη άκεζεο θαη πξαθηηθέο, δηαζέηνπλ ηνλ επνπηηθφ ζπλεηξκηθφ 

κεραληζκφ θαη αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο κίκεζεο θαη κεραληθήο κλήκεο. Μπνξνχλ λα 

δηαθξίλνπλ απιέο ζρέζεηο, επνπηηθέο έλλνηεο λα θάλνπλ πεξηνξηζκέλεο γεληθεχζεηο 

θαη απιντθέο θξίζεηο, ζπλεζίδνπλ εχθνια ηηο βαζηθέο κνξθέο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο, 

απνθηνχλ δεμηφηεηεο θαη αζθνχληαη θηλεηηθά θαη ε πξνζέγγηζε ηνπο γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν κέζσ ηνπ ζπκηθνχ θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (Υξεζηάθεο, 2013: 53). Οη 

δπζθνιίεο ηνπο εληνπίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε ζηελ αδχλαηε βξαρχρξνλε 

κλήκε, ζηηο αλεπάξθεηεο ζηηο αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ν ζπιινγηζκφο θαη 

ε ζθέςε, ζηε δπζθνιία λα αλαζχξνπλ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο, ζηε 
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δπζθνιία ζηελ ηαμηλφκεζε ζπγγελψλ γλψζεσλ θαη ζηελ επηινγή ηεο ζσζηήο 

απάληεζεο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο (Υξεζηάθεο, 2013: 

62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

Κεθάιαην 2. Άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  

2.1. Οξηζκόο  

ηνλ λφκν πεξί εηδηθήο αγσγήο, (3699/2-10-2008, ΦΔΚ. 199, η. Α') «καζεηέο κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη φζνη γηα νιφθιεξε ή 

νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ 

πξνβιεκάησλ, ςπρηθψλ θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε 

δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο 

θαη κάζεζεο. ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο φζνη παξνπζηάδνπλ λνεηηθή αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο 

αλαπεξίεο φξαζεο (ηπθινί, ακβιχσπεο κε ρακειή φξαζε), αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο 

αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξφληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, 

δηαηαξαρέο νκηιίαο-ιφγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, 

δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο 

κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνχ), 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. ηελ θαηεγνξία καζεηψλ κε αλαπεξία 

θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ εκπίπηνπλ νη καζεηέο κε ρακειή ζρνιηθή 

επίδνζε πνπ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο γισζζηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο». πλερίδνληαο ν λφκνο αλαθέξεη πσο «νη καζεηέο κε 

ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ιφγσ θαθνπνίεζεο, γνλετθήο παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ή ιφγσ 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, αλήθνπλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Ο 

λφκνο επίζεο πξνζδηνξίδεη πσο «καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη θαη 

νη καζεηέο πνπ έρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα 

αλεπηπγκέλα ζε βαζκφ πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηα πξνζδνθψκελα γηα ηελ ειηθηαθή 

ηνπο νκάδα». 

2.2. Η έλλνηα ηεο έληαμεο 

Οη δεθαεηίεο 1970 θαη 1980 ζεκαηνδφηεζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε 
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ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, κέζα απφ ηελ απνθαηεγνξνπνίεζή ηνπο σο αλψκαια 

άηνκα θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ φξνπ παηδηά ή άηνκα κε δπζθνιίεο ζηε κάζεζε ή 

άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΔΑ), αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο 

άπνςεο φηη ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε θνηλφ πιαίζην κε απηή ησλ αηφκσλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(ΤΠΔΠΘ, 2009: 11). ηηο αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζπλέβαιαλ ε έθζεζε Warnock ην 1974 θαη ε δηαηχπσζε ηεο 

ζεσξίαο ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ απφ ηνπο λενζπκπεξηθνξηζηέο πνπ απνζαθήληζε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Υξεζηάθεο, 2013: 23-24). Σν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν 

αληηθαηέζηεζε ην ηαηξηθφ πνπ αληηκεηψπηδε ηελ αλαπεξία κε βάζε ηελ θιηληθή εηθφλα 

θαη πξφηεηλε ζεξαπείεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζεσξήζεθε ππεχζπλν γηα ηελ απνηπρία λα εθπαηδεχζεη κε ηζφηηκν ηξφπν ηα παηδηά κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαδχζεθε ε έλλνηα ηεο ζρνιηθήο έληαμεο ή 

ελζσκάησζεο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ γηα φια ηα παηδηά, ρσξίο 

δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο (ΤΠΔΠΘ, 2009: 11). Ζ ζρνιηθή έληαμε 

απνηειεί έθθξαζε ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο γηα ίζα 

δηθαηψκαηα θαη ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ αληίιεςε ηεο έληαμεο εληζρχζεθε 

απφ ηελ UNESCO ζηελ δηάζθεςε ηεο Salamanca ην 1994 κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

φξνπ inclusive school, θαη επεξέαζε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ (Υξεζηάθεο, 2013: 26). Ζ εθαξκνγή ηεο έληαμεο 

πξνυπνζέηεη ηελ αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο θάζε καζεηή κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπο απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. πκπεξαζκαηηθά, νη ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο 

παηδαγσγηθήο έρνπλ κεηαζέζεη ηελ έκθαζε απφ ηηο αδπλακίεο πνπ έρεη ην άηνκν κε 

εηδηθέο αλάγθεο ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ θαιείηαη κε 

εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο λα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν 

ην δπλακηθφ ηνπ αηφκνπ (Υξεζηάθεο, 2013: 26).  

2.3. Θεσξεηηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ΑΜΔΔΑ 

χκθσλα κε ηελ Descoeudres, (1985: 59), νη αξρέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ε 

δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ε αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή, ε αηζζεηεξηαθή αγσγή θαη επνπηεία, ε έλσζε κε ηε δσή, 
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ε εμαηνκίθεπζε θαη ν ρξεζηκνζεξηθφο ραξαθηήξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην παηδί 

πξέπεη λα ελεξγεί ρξεζηκνπνηψληαο ην ζψκα θαη ην κπαιφ ηνπ θαη λα κελ είλαη 

παζεηηθφο απνδέθηεο ηεο δηδαζθαιίαο, αξρή πνπ ηζρχεη γηα ηελ δηδαζθαιία φισλ ησλ 

παηδηψλ, κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο εθπαίδεπζεο. Σα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

ειεπζεξία λα πεηξακαηηζηνχλ αιιά θαη λα ζπλδπάδνπλ ηελ γλψζε κε ηελ ζσκαηηθή 

θίλεζε αθφκε θαη κέζα ζηελ ηάμε φπνπ κε βάζε θάπνηνπο θαλφλεο πεηζαξρίαο ζα 

κπνξνχλ λα θηλνχληαη ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη λα 

εμεξεπλνχλ ηα φξηα ηεο απηνλνκίαο ηνπο. Οη αξρέο ηεο αηζζεηεξηαθήο αγσγήο θαη ηεο 

επνπηείαο απνζθνπνχλ ζην λα εθπαηδεχνληαη ηα παηδηά κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

θαηαθηήζνπλ θαηλνχξηεο έλλνηεο αιιά θαη λα εδξαηψζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο κέζα απφ κηα πιεζψξα εξεζηζκάησλ θαη επνπηηθψλ κέζσλ ψζηε ε γλψζε 

λα βαζίδεηαη ζηε βησκαηηθή παξαηήξεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ αηζζήζεσλ 

σο πεγψλ γλψζεο θαη εκπεηξίαο. Απφ απηέο ηηο αξρέο απνξξέεη θαη ε αξρή ηεο έλσζεο 

κε ηε δσή, ψζηε ην ζρνιείν λα γίλεη έλα «θέληξν δσήο», (Descoeudres, 1985: 61) κε 

ζπρλέο εμφδνπο απφ ην ζρνιείν θαη ηε ιεηηνπξγία βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ κέζα ζε 

απηφ. Ζ εμαηνκηθεπκέλε παηδνθεληξηθή δηδαζθαιία είλαη κηα άιιε βαζηθή αξρή πνπ 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηε δηδαζθαιία φισλ ησλ παηδηψλ αιιά θπξίσο ησλ παηδηψλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κε ηελ έλλνηα φηη ε δηδαζθαιία πξέπεη λα 

απεπζχλεηαη θαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά κε έκθαζε φρη 

ζηηο αδπλακίεο αιιά ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ (Υξεζηάθεο, 2013: 31). Σέινο, ε 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ 

απνθνκίδεη ην παηδί ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ απηνλφκεζή ηνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δπλακηθνχ ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή (Descoeudres, 1985: 64). Με βάζε απηέο ηηο αξρέο 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ηα αλαιπηηθά θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο ψζηε λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα νθέιε ηεο δηδαζθαιίαο.  

2.4. ΠΑΠΔΑ 

Με βάζε ηελ αξρή ηεο έληαμεο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζπλέηαμε ην Πιαίζην 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ), (Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 301, 

ΦΔΚ:208, ηρ. A', 29/8/1996), κε θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΔΔΑ) θαη αλαπεξίεο, ζηνρεχνληαο ζηελ πνιχπιεπξε 

αλάπηπμή ηνπο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ ηζφηηκε έληαμε ζην ζρνιηθφ 

ζχζηεκα. Σν ΠΑΠΔΑ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο γεληθέο ελφηεηεο: ρνιηθή εηνηκφηεηα, 
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βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, θνηλσληθή πξνζαξκνγή, δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα (ΤΠΔΠΘ, 2009: 11).  

2.4.1. ρνιηθή εηνηκόηεηα 

Με ηελ έλλνηα ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο λνείηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ ψζηε λα 

αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ή κε άιιεο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, ε αλάπηπμε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ε 

θαιιηέξγεηα ησλ λνεηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ε νξγάλσζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ηνπ θφζκνπ ψζηε λα εηζαρζεί νκαιά ζηηο βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο. Σν ζχλνιν 

ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε δνκεκέλε δηδαζθαιία πξνσζεί ηελ νπηηθή 

θαη αθνπζηηθή κλήκε πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο, απνζήθεπζεο 

θαη αλάζπξζεο νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ αληίζηνηρα, ηελ ιεηηνπξγηθή 

κλήκε πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο, απνζήθεπζεο θαη αλάζπξζεο 

ζχλζεησλ ιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ πξνζνρή πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία 

κε ηελ νπνία ην άηνκν επηθεληξψλεη ζηε ιεηηνπξγία ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο 

αληίιεςεο, ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε 

πξνκαζεκαηηθψλ θαη καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ην ζπιινγηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ζχλδεζεο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη 

αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Πξνθνξηθόο ιόγνο  

Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαζψο επεξεάδεη 

ηελ νκαιή ςπρνινγηθή εμέιημε  ηνπ αηφκνπ θαη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ ζην 

πεξηβάιινλ. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο πξνσζεί ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

κέζα απφ ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

ηήξεζε θαλφλσλ θαη νδεγεί ζηελ νκαιή έληαμε ζηελ ζρνιηθή θαη επξχηεξε 

θνηλσληθή νκάδα.  

Χπρνθηλεηηθόηεηα  

Ζ ςπρνθηλεηηθφηεηα νξίδεηαη σο ε θαηάθηεζε ηεο ζσκαηνγλσζίαο θαη ν ζπληνληζκφο 

ησλ θηλήζεσλ πνπ απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ 
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δεμηνηήησλ αλάγλσζεο, γξαθήο θαη καζεκαηηθψλ. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ πξνσζνχληαη ε αλάπηπμε ησλ 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ καηηνχ-ρεξηνχ θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, ε αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ ξπζκνχ θαη ε 

παγίσζε ηεο πιεπξίσζεο.  

Σπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ην παηδί γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ηελ απνδνρή ή φρη ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαπεξηψλ ηνπ αιιά θαη ησλ 

άιισλ αηφκσλ, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Ζ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ησλ παηδηψλ νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζην 

απηνζπλαίζζεκα, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηε κάζεζε, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο σο κέξνο ηεο 

αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή θαηαλφεζε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ απνδνρή ησλ θαλφλσλ ζπλεξγαζίαο. 

2.4.2. Βαζηθέο ζρνιηθέο θαη αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο  

ηφρνο είλαη ε θαηάθηεζε ησλ κεραληζκψλ αλάγλσζεο, γξαθήο θαη θαηαλφεζεο 

θεηκέλνπ, ησλ βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη πξάμεσλ θαη ε ρξήζε απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ νκαιή ζρνιηθή θαη θνηλσληθή έληαμε. Σα δνκεκέλα δηδαθηηθά 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο απνηεινχληαη απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο ζθέςεο, ηνλ εκπινπηηζκφ 

ησλ εκπεηξηψλ ηνπ παηδηνχ, ηελ αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα ηα βηβιία, ηελ εμέιημε 

ηεο γεληθήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ηελ πξναγσγή ηεο νπηηθήο θαη ηεο αθνπζηηθήο 

δηάθξηζεο, ηελ αλάπηπμε ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ηελ πξναγσγή ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ (ΤΠΔΠΘ, 2009: 21).  

2.4.3. Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ  

ηφρνο είλαη ε γλσξηκία κε ην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε 

ακθίπιεπξε απνδνρή θαη ε θαηάθηεζε ηνπ αλσηέξνπ επηπέδνπ απηνλνκίαο.  

2.4.4. Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  



24 
 

ηφρνο είλαη ε ραξά θαη ε αηζζεηηθή απφιαπζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγία, ε 

εκπέδσζε ησλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. 

2.4.5. Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκόηεηα  

Ζ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα απνηειείηαη απφ δπν γεληθέο ελφηεηεο, ησλ 

πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

Πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο  

Ο ζηφρνο είλαη ε νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ε αλαγλψξηζε ησλ 

δπλαηνηήησλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο, ε αλάπηπμε 

πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. (ΤΠΔΠΘ, 

2009:245). ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο 

πεξηιακβάλνληαη ε γλσξηκία κε ηα εξγαιεία θαη ηα πιηθά, ε πξαθηηθή ηνπο ρξήζε, θαη 

ε πξνθχιαμε απφ ηνπο θηλδχλνπο. Οη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο 

θεπνπξηθήο, δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ απφ πειφ θαη θαηαζθεπέο απφ μχιν, ξάςηκν 

θαη θέληεκα. Σν παηδί καζαίλεη επίζεο λα αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο εξγαζίαο κέζα 

απφ ζπδεηήζεηο θαη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο ή παξαθνινχζεζε ηαηληψλ κε 

ζέκα ηελ εξγαζία θαη αλαπηχζζεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Βαζηθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη ε 

αλάπηπμε ζεβαζκνχ γηα ηνπο άιινπο αιιά θαη ε εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειεί 

ην παηδί θαη ν ζεβαζκφο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κέζα απφ ηε θξνληίδα ηεο πξνζσπηθήο 

πγηεηλήο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ (ΤΠΔΠΘ, 2009: 273-277). 

Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πεξηιακβάλνληαη 

ε γλσξηκία κε ηα επαγγέικαηα θαη ηηο ακνηβέο κε ζηφρν ηελ ειεχζεξε επηινγή 

επαγγέικαηνο θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία. Ζ γλσξηκία κε ηα επαγγέικαηα 

κπνξεί λα γίλεη κε επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζπδήηεζε κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο αιιά θαη κε ηελ ρξήζε δηάθνξσλ επνπηηθψλ κέζσλ. ηα πιαίζηα ηεο 

γλσξηκίαο κε ηα επαγγέικαηα ην παηδί καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο εξγαζίαο 

θαη λα γλσξίδεη φηη ε εξγαζία ακείβεηαη θαη φηη πξέπεη λα ηεξνχληαη νη λφκνη ζρεηηθά 
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κε ηελ πιεξσκή ηεο εξγαζίαο, ηελ αζθάιηζε θαη ηηο άδεηεο. Αληίζηνηρα, ην παηδί 

καζαίλεη φηη εθηφο απφ δηθαηψκαηα έρεη θαη εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο, φπσο ε ηήξεζε 

ησλ σξαξίσλ θαη ε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2013:94), ε δηδαζθαιία ησλ πξνεπαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο μεθηλά ζηελ ειηθία ησλ 10-

12 έσο 15 εηψλ θαη νινθιεξψλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 22 εηψλ. ηα αξρηθά ζηάδηα, 

ζηφρνο είλαη ε θαηάθηεζε ησλ ζηνηρεησδψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ φπσο νη ιεπηέο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ε ρξήζε απιψλ εξγαιείσλ ρεηξνηερλίαο αιιά θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, κε ηηο απαηηήζεηο λα απμάλνληαη ζηαδηαθά έσο ηελ 

νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ. Πην αλαιπηηθά, ηα πξνγξάκκαηα 

πξνεπαγγεικαηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο αθνινπζνχλ ηα εμήο ζηάδηα 

(Υξεζηάθεο, 2013: 95): 

1
ν
 ζηάδην  

 Δθηέιεζε νδεγηψλ. 

 πλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. 

 Αλάπηπμε θαιψλ ζπλεζεηψλ εξγαζίαο. 

 Υξήζε απιψλ εξγαιείσλ. 

2
ν
 ζηάδην 

 Δκβάζπλζε ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ. 

 Δθηέιεζε ελφο απινχ έξγνπ. 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία θαη ην επάγγεικα. 

 Γηεξεχλεζε ησλ πηζαλνηήησλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

3
ν
 ζηάδην 

 Δθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ. 

 Αλαδήηεζε, απφθηεζε θαη δηαηήξεζε κηαο εξγαζίαο. 

 Αλάπηπμε επηζπκεηψλ ζηάζεσλ πξνο ηελ εξγαζία. 

 Αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο αμηνπηζηίαο. 
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2.5. Γνκέο εθπαίδεπζεο  

Ο λφκνο πεξί εηδηθήο αγσγήο (3699/2-10-2008, ΦΔΚ. 199, η. Α') νξίδεη φηη ζηα Άηνκα 

Με Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΔΑ) πξέπεη λα παξέρεηαη εηδηθή 

εθπαίδεπζε κε αληηθείκελν ηνπο ζηφρνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ 

αιιειναπνδνρή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ ηζφηηκε θνηλσληθή ηνπο 

εμέιημε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ιακβάλνληαη πξφζζεηα κέηξα θαη 

ππεξεζίεο φπσο ηα εηδηθά δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ε 

δηάγλσζε απφ ηα Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ) 

(Γειιαζνχδαο, 2004: 50). Ο λφκνο πξνβιέπεη επίζεο ηε ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο, ηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

(ΣΔΔ) θαη ηα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(ΔΔΔΔΚ). Σα ΑΜΔΔΑ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ρσξίο εμεηάζεηο ζηελ Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζε ζρνιέο πνπ θξίλεηαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε. πλνιηθά, ν λφκνο 

πξνβιέπεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ΑΜΔΔΑ ηα αθφινπζα:  

 πλήζεηο ζρνιηθέο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε παξάιιειε ζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο 

 Σκήκαηα έληαμεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

 Σηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο, (ΜΔΑ) πνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο  

 Σα ζρνιεία ή ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηα ζε λνζνθνκεία ή 

θέληξα απνθαηάζηαζεο 

 Σελ θαη' νίθνλ δηδαζθαιία (Γειιαζνχδαο, 2004: 53). 

2.6. ΚΔΦΙΑΠ Καιακάηαο 

Σν Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο εληάζζεηαη ζηελ 6
ε
 Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ – Ηφλησλ Νήζσλ –Ζπείξνπ & Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

απνηειεί ηκήκα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καιακάηαο. ην Κέληξν εμππεξεηνχληαη 

70 παηδηά εβδνκαδηαίσο, ζπκκεηέρνληαο ζε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο θαη αηνκηθέο ζεξαπείεο. Σν κφληκν πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ 6 
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άηνκα, έλαλ εξγνζεξαπεπηή, έλαλ θπζηθνζεξαπεπηή, κηα λνζειεχηξηα, κηα θνηλσληθή 

ιεηηνπξγφ θαη κηα επηζθέπηξηα πγείαο. Δπίζεο κία θνξά ηελ εβδνκάδα επηζθέπηεηαη 

ην θέληξν κία δηνηθεηηθή ππάιιεινο. εκαληηθή είλαη ε πξνζθνξά ησλ 40 εζεινληψλ, 

ε εξγαζία ησλ νπνίσλ θαιχπηεη έλα εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, απφ ηελ γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε, ηελ ζπκκεηνρή ζηηο δεκηνπξγηθέο απαζρνιήζεηο, ζην θπιηθείν θαη ζηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ παηδηψλ. Ο ζηφρνο ηνπ ΚΔΦΗΑΠ Καιακάηαο είλαη ε θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ θαη λέσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Μέζα απφ ηε 

γλσξηκία ηνπ θπζηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο ψζηε λα θηάζνπλ ζην αλψηεξν δπλαηφ επίπεδν απηνλνκίαο, κέζα απφ ηε 

ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο κε δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη καζαίλνληαο λα αμηνπνηνχλ ζσζηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπο. Ζ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ είλαη 

επίζεο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ. Σα εξγαζηήξηα ηνπ 

θέληξνπ πνπ ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε θεπνπξηθή, ε ειιεληθή 

παξάδνζε, νη δεμηφηεηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο, ε καγεηξηθή, ηα Αγγιηθά, ε κνπζηθή, 

ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε θεξακηθή, ε ινγνηερλία, 

ε νηθνινγία θαη ην πεξηβάιινλ, ε δσγξαθηθή, ε γπκλαζηηθή θαη ε εξγνζεξαπεία. 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε δξάζε ηνπ πιιφγνπ γνλέσλ αιιά θαη ηνπ πιιφγνπ Φίισλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ην θέληξν πιηθά, ρξεκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη κε ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ζε θάζε εθδήισζε.  

2.7. Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ΑΜΔΔΑ 

Πέξαλ ηνπ πξνθαλνχο ζθνπνχ ηνπ βηνπνξηζκνχ, ε αλαγθαηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

ζπλίζηαηαη ζην φηη πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηνλ άλζξσπν λα αλαπηχμεη θαη λα 

θαιιηεξγήζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ κε απψηεξν ζηφρν ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ 

νκαιή θνηλσληθή έληαμή ηνπ. Καζψο ε εξγαζία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ν απνθιεηζκφο απφ απηήλ νδεγεί ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζηελ εμάξηεζή ηνπο απφ 

ζπγγελείο ή θνηλσληθνχο νξγαληζκνχο θαη παξνρέο (Γειιαζνχδαο, 2004: 100). Ζ 

εμάξηεζε απηή πξνζδηνξίδεη ηελ δσή ησλ ΑΜΔΔΑ ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκφ 

επηθέξνληαο ζεκαληηθέο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο θαζψο ην άηνκν αηζζάλεηαη φηη ε 

αλαπεξία θαζνξίδεη νιφθιεξε ηελ χπαξμή ηνπ θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ (Γειιαζνχδαο, 



28 
 

2004: 101). Ζ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αηφκνπ θαη απφ ην είδνο ηεο εηδηθήο αλάγθεο. Ο 

ζηφρνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη ε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ψζηε ην άηνκν λα απνθηήζεη νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλεμαξηεζία ζην βαζκφ πνπ νη δπλαηφηεηέο ηνπ ην επηηξέπνπλ (Bowman, 

2014). Ζ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο εληζρχεη ην ζεβαζκφ απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο θαη απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ. ε έξεπλα ζηελ Οιιαλδία, νη 

εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη ε έληαμε, ε ρεηξαθέηεζε θαη ε απηνδηάζεζε ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ζεκειηψδεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα δσήο (Van Loon & Van Hove, 2001). 

ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ ΑΜΔΔΑ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο αλήθνπλ ε παξαπιεξνθφξεζε θαη νη πξνθαηαιήςεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ζπρλά απνηεινχλ κεγαιχηεξν αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

ηζφηηκεο θνηλσληθήο έληαμεο απφ ηελ ίδηα ηελ εηδηθή αλάγθε ή αλαπεξία (Van Loon 

& Van Hove, 2001). χκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο φπσο θαη ηνπο θνηλσληθνχο 

θαλφλεο ζε φιεο ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ζην κέηξν πάληα ηνπ εθηθηνχ. Οη 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ εξγαζία φπσο κεηαμχ άιισλ ε 

εθηέιεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε ινγηθά ρξνληθά πιαίζηα, ε εθπιήξσζε ησλ πνηνηηθψλ 

ζηφρσλ, ε ζηαζεξφηεηα ηεο απφδνζεο, ε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά θαη εκθάληζε, ε 

ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ, ε θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε νδεγηψλ, ε ρξήζε εξγαιείσλ θαη 

κέζσλ, ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε απνδνρή ηεο 

θξηηηθήο θαη ε επηζπκία γηα πξνζσπηθή εμέιημε, απνηεινχλ πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο 

γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ φκσο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ θαη λα θηάζνπλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν (Van Loon & Van Hove, 2001). χκθσλα κε ηνπο 

ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ θαη Γεκεηξφπνπιν (2004:187) νη αδπλακίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νδεγνχλ κε ην ηέινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ απνκφλσζε, ηελ 

έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη ηελ κεηνλεμία ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο. Ζ 

κεηνλεμία απηή δελ νθείιεηαη κφλν ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ε αλαπεξία, 

είηε είλαη απηνί γλσζηηθνί ή ιεηηνπξγηθνί, αιιά θαη ζηελ έιιεηςε εκπεηξηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή 
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επαθή κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο αλεμάξηεηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κε ζεηηθή απηνεηθφλα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα δεδνκέλα απφ ηελ 

εξγαζία ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη απνγνεηεπηηθά. Οη ακνηβέο είλαη 

ρακειέο, νη δπλαηφηεηεο πξνζσπηθήο αλέιημεο κεδακηλέο, ε εξγαζία είλαη 

πξνζηαηεπκέλε θαη ππφ απζηεξή επνπηεία, νη αξηζκνί απνιχζεσλ θαη παξαηηήζεσλ 

πςεινί θαη φια απηά ζε έλα θιίκα θνηλσληθήο θαη ζπλαδειθηθήο δπζπηζηίαο θαη 

έιιεηςεο θηλήηξσλ (Παπάλεο, Γηαβξίκεο & Βίθε, 2007: 29). Σν βηνηηθφ θαη 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ, ην ςπρηθφ ηνπο ζζέλνο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δηαρεηξίδνληαη ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ, ην είδνο ηεο αλαπεξίαο, ην θχιν, ην ζηελφ 

νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ν αζηηθφο ή αγξνηηθφο ραξαθηήξαο 

ηεο πεξηνρήο, ε χπαξμε, πξνζβαζηκφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εμέιημε ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο. ρεηηθά κε ηνλ 

παξάγνληα ηνπ θχινπ, φπσο αλαθέξνπλ νη ζρεηηθέο έξεπλεο (ηδεξνπνχινπ-

Γεκαθάθνπ & Γεκεηξφπνπινο, 2004:189) νη θνηλσληθνί κεραληζκνί ππνζηήξημεο 

δηαθέξνπλ, κε ηνπο άληξεο λα δέρνληαη πεξηζζφηεξε θνηλσληθή ζπκπαξάζηαζε θαη 

ελίζρπζε. Ο παξάγνληαο ηεο απνκφλσζεο επηβαξχλεη ηζηνξηθά πεξηζζφηεξν ηηο 

γπλαίθεο κε ηελ ηάζε απηή λα επηκέλεη ζηηο πην παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο φπσο νη 

αγξνηηθέο. 

πσο αλαθέξνπλ νη Παπάλεο, Γηαβξίκεο θαη Βίθε, (2007: 24) ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξία πνπ νινθιεξψλνπλ ηε κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε έρεη 

ζεκεηψζεη ζεκαληηθή αχμεζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ρσξίο φκσο λα ζεκεηψλεηαη 

θαη ε αλάινγε αχμεζε ηεο εηζαγσγήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αλαθέξνπλ επίζεο πσο 

ζε έξεπλα ζηηο ΖΠΑ ην 1998, απεδείρζε πσο ην 32% ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

απαζρνινχληαη ζε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε ζε αληίζεζε κε ην 81% ησλ αηφκσλ 

ρσξίο αλαπεξία. Χο ιφγνπο γηα ηελ απνηπρία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

απνθαηάζηαζεο αλαθέξνπλ ηα αθαηάιιεια ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα, ηελ έιιεηςε 

επηηπρεκέλσλ πξνηχπσλ, ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο 

ρακειέο πξνζδνθίεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. πσο απνδεηθλχνπλ νη έξεπλεο, ε 

ηερλνινγία κπνξεί λα ελζσκαησζεί κε επηηπρία ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη 

λα ππνζηεξίμεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε κέηξηα έσο ζνβαξή 

λνεηηθή πζηέξεζε δεκηνπξγψληαο έηζη θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα κειινληηθή 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία (Ayres, Mechling & Sansosti, 2013). 
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Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηε ζρνιηθή δσή ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζα 

πξέπεη λα αξρίδεη, φπσο θαη γηα ηνπο καζεηέο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο, ήδε απφ ηα 

ζρνιηθά ρξφληα θαη λα βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αθαδεκατθήο κειέηεο θαη 

ηεο πξαθηηθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Σν παηδί πξέπεη λα δέρεηαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα κε επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζπδεηήζεηο κε 

ηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηίεο, λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ζε πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο ησλ 

επαγγεικάησλ ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαθαιχςεη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ηνπ 

θαη λα απνθηήζεη θίλεηξα γηα ηελ εθκάζεζε ελφο επαγγέικαηνο. πκπεξαίλνληαο, ε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ΑΜΔΔΑ. εμαξηάηαη απφ κηα πιεζψξα 

παξαγφλησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ίδην ην άηνκν αιιά θαη κε ηελ πνιηηεία. Ζ 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ εξγαζία, ε χπαξμε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κέζα ζε θαηάιιειεο δνκέο θαη ε εμάιεηςε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ σο κέξνο ηεο θνηλσληθήο σξηκφηεηαο θαη απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

κε ηελ εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

(Bowman, 2014).  

2.7.1. Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε  

Σα ζηνηρεία γηα ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ζην εξγαζηαθφ θαη ζηελ απηφλνκε δηαβίσζε ήηαλ κέρξη ην πξφζθαην 

παξειζφλ ειιηπή. Έξεπλα ηνπ 1996 αλαθέξεη πσο ην 24% ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε δνχζαλ αλεμάξηεηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Υξεζηάθεο, 

2013: 267). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ν Υξεζηάθεο (2013: 268), ην 

30-40% ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε κπνξνχλ κε ηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε λα πξνζαξκνζηνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ κεηάβαζε 

απηή κπνξεί λα ζεκεηψζεη κεγαιχηεξε επηηπρία κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Αηνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηάβαζεο (ΑΠΜ) πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ιφγσ ησλ 

δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο αλεξγίαο πνπ πιήηηεη κεγάια πνζνζηά ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ηα άηνκα κε λνεηηθή ζηέξεζε λα απνηεινχλ κηα απφ ηηο πξψηεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν ΑΠΜ πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη θαηά ηα δπν ηειεπηαία ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

απνηεινχλ ην ελδηάκεζν ζηάδην κεηαμχ ζρνιείνπ θαη εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ 
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ζθνπφ θαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, ηε βνήζεηα πνπ 

ρξεηάδεηαη ην παηδί θαη ηελ πηζαλή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε. Σν έξγν απηφ 

αλαιακβάλνπλ νη ζχκβνπινη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε εμεηδίθεπζε ζηα άηνκα 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νη νπνίνη θαζνδεγνχλ ην άηνκν ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ αλαδήηεζε θαη εμεχξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 

παξαθνινπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, αμηνινγψληαο ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα επίπεδα πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπ κε εξγνδφηεο θαη ζπλαδέιθνπο, παξέρνληαο ηελ 

αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε (Υξεζηάθεο, 2013: 270).  

2.7.2. Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο 

Ο ζρνιηθφο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο κπνξεί λα ζπκβάιιεη πξνο ηελ 

αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο κε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο, εθπαίδεπζεο θαη 

ελεκέξσζεο. Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο λα εμεξεπλήζεη ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, λα εθπαηδεπηεί ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζεη ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, 

λα αλαπηχμεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο, λα απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλεο 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, λα επηδεηθλχεη ηελ θαηάιιειε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 

θαη ηέινο λα αλαδεηήζεη, λα βξεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα επάγγεικα (ηδεξνπνχινπ-

Γεκαθάθνπ & Γεκεηξφπνπινο, 2004:198). Ζ βαξχηεηα ηεο πζηέξεζεο παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Έλα πξφγξακκα γηα άηνκα κε 

ειαθξηά λνεηηθή πζηέξεζε βαζίδεηαη ζηε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

πξφθεηηαη λα δηδαρηνχλ, ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο αθξηβνχο ζεηξάο ησλ ζηφρσλ, ζηε ζαθή 

δηαηχπσζε ησλ νδεγηψλ, ζηε δηαξθή ελίζρπζε θαη αλαηξνθνδφηεζε θαη ζηε ρξήζε 

επνπηηθψλ κέζσλ (ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ & Γεκεηξφπνπινο, 2004:199). Οη 

ζπλεζέζηεξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη ζπκπεξηθνξηθέο, φπσο κεηαμχ 

άιισλ ηα νκαδηθά παηρλίδηα θαη ε πξνζνκνίσζε ξφισλ, νη επηζθέςεηο ζε 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε 

παξαθνινχζεζε ηαηληψλ θαη ε ζπδήηεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ & Γεκεηξφπνπινο, 2004: 200). πσο αλαθέξνπλ νη 

Παπάλεο, Γηαβξίκεο θαη Βίθε, (2007: 184), νη κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε απνηπρία 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε νθείιεηαη ζηελ 

αηηηνιφγεζε ηεο δηαθνπήο ηεο πξνζπάζεηαο κε βάζε εμσγελείο παξάγνληεο θαη φρη 

εζσηεξηθνχο φπσο ε αλεπαξθήο δηαρείξηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

απνγνήηεπζεο, ζπκνχ θαη καηαίσζεο θαη ε έιιεηςε ειέγρνπ. Σα πξνγξάκκαηα πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ επαλεθηίκεζε ησλ αηηίσλ ηεο απνηπρίαο, ζηε ζπδήηεζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζπάζεηαο έρνπλ επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηελ ζεκαζία ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο 

ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε ηεο αθνινπζίαο ησλ ζηφρσλ 

θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ (Παπάλεο, Γηαβξίκεο θαη Βίθε, 2007: 187). πσο 

αλαθέξζεθε ήδε, νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εχξεζε εξγαζίαο δελ 

δηαθέξνπλ απφ απηνχο πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα ρσξίο λνεηηθή πζηέξεζε ή άιιε εηδηθή 

αλάγθε. Σα πνζνζηά ησλ αληξψλ πνπ επηηπγράλνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν είλαη 

κεγαιχηεξα απφ απηά ησλ γπλαηθψλ, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ην αζηηθφ ή αγξνηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε πξαθηηθή εμάζθεζε επηθέξεη πην ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ 

ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζηελ ηάμε (Παπάλεο, Γηαβξίκεο θαη Βίθε, 2007: 187). Δμίζνπ 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα ππνζηήξημεο φπσο νη γνλείο, νη 

εθπαηδεπηηθνί, νη ζχιινγνη θαη νη νκάδεο πνπ θηλεηνπνηνχληαη ελεξγά πξνο ηελ 

αλεχξεζε εξγαζίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ ψζηε λα επηκείλνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ 

παξαζέηνπλ νη Παπάλεο, Γηαβξίκεο θαη Βίθε, (2007: 185) ηα άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε ζπλήζσο απαζρνινχληαη ζε πξνζηαηεπκέλα εξγαζηήξηα, ζε ρεηξσλαθηηθά 

επαγγέικαηα φπσο θεπνπξνί, ζε πιπληήξηα, ζε νηθηαθέο εξγαζίεο, ζηελ θαηαζθεπή 

ρεηξνηερλεκάησλ θαη θεξηψλ ρσξίο λα ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε ηα ελδηαθέξνληα 

θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο. Ο παξάγνληαο θχιν θαίλεηαη πσο επεξεάδεη θαη ηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαζψο ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αθνξά θπξίσο 

επαγγέικαηα ρσξίο πξννπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, κε απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα 

αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηελ εχξεζε εξγαζίαο (ηδεξνπνχινπ-

Γεκαθάθνπ & Γεκεηξφπνπινο, 2004:190). Οινθιεξψλνληαο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 

ην γεγνλφο πσο ηα ειιείκκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηηπρή επαγγεικαηηθή έληαμε 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θπξίσο θαη φρη 

ηηο γλσζηηθέο, γεγνλφο πνπ επηζεκαίλεη ηελ εηδηθή κέξηκλα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο 

(ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ & Γεκεηξφπνπινο, 2004:191). 
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2.7.3. Δπξσπατθόο Οδεγόο Οξζήο Πξαθηηθήο 

Ο Δπξσπατθφο Οδεγφο Οξζήο Πξαθηηθήο (ΟΟΠ) (Δπξσπατθή Δπηηξνπή (1996). 

HELIOS II, ζην Γειιαζνχδαο, (2004: 97) πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο νξζήο πξαθηηθήο 

γηα ηελ εξγαζία ησλ ΑΜΔΔΑ πνπ ζπλνπηηθά αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα:  

 Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία σο πξνο ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ 

 Αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ΑΜΔΔΑ 

 Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ θαηάξηηζε γηα ηελ απαζρφιεζε 

 Γηθαίσκα απαζρφιεζεο κε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ 

 Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο 

 Γηθαίσκα γηα πιεξνθφξεζε πςειήο πνηφηεηαο  

 Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ 

 Οηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ εξγνδνηψλ 

 Πξνζηαηεπφκελε θαη ππνζηεξηδφκελε απαζρφιεζε  

 Δμέιημε ζηαδηνδξνκίαο κε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 
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Κεθάιαην 3. Η έξεπλα  

3.1. Ιζηνξηθό ηεο καζήηξηαο  

Ζ γλσκάηεπζε απφ ηελ Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή Αζελψλ αλαθέξεη πσο 

ε καζήηξηα έρεη Γείθηε Ννεκνζχλεο 55 θαη Μέηξηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. ηελ 

έθζεζε ηεο ςπρνιφγνπ ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ αλαθέξεηαη πσο ζχκθσλα κε ην ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ ηεο, ε καζήηξηα έρεη Μέηξηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, δηαζέηεη απνιπηήξην 

απφ ηα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ) κε εμεηδίθεπζε 

ζην Δξγαζηήξην Γξαθεηαθήο ηήξημεο. Απφ ηηο δηθέο κνπ παξαηεξήζεηο θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο ςπρνιφγνπ, ε καζήηξηα είλαη κία θνπέια εμσζηξεθήο θαη 

θνηλσληθή, θαηαλνεί ζχλζεηεο πξνηάζεηο θαη νδεγίεο, αλαγλσξίδεη θαη νλνκάδεη 

αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηαζεξά ζε έλα ρψξν, ρξεζηκνπνηεί θηλεηφ ηειέθσλν θαη 

έκαζε λα ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ψζηε λα αθνχεη κνπζηθή θαη λα 

αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν. Δπίζεο είλαη ζε ζέζε λα γξάθεη ζχληνκα 

θείκελα θαζ` ππαγφξεπζε. Ζ βξαρχρξνλε κλήκε ηεο είλαη ειιηπήο, αιιά κπνξεί λα 

δηδαρζεί έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν κε δνκεκέλε δηδαζθαιία θαη λα ην θαηαθηήζεη ζε 

επίπεδν καθξφρξνλεο κλήκεο. 

3.2. Μεζνδνινγία  

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε αληαπνθξίζεθε ζηηο ζεκειηψδεηο δενληνινγηθέο αξρέο, 

νη νπνίεο δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή κίαο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ηεξήζεθε πιήξεο 

ερεκχζεηα σο πξνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

δηαθπιάρζεθε ε αζθάιεηα ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ, θαηνρπξψζεθε ε αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Ζ έξεπλα 

δηεμήρζε ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Ζ νκάδα ζηφρνπ απνηειείηαη 

απφ έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ ππνζηεξίδεηαη εζεινληηθά ζην 

ΚΔΦΗΑΠ θαη απφ ηνπο ελήιηθεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηεο (Horner, 2005). Ζ 

κεζνδνινγία αθνινπζεί ην θξηηηθφ παξάδεηγκα θαζψο ε έξεπλα απνζθνπεί ζηελ 

αιιαγή κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ αηφκνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην πείξακα (Αβξακίδεο 



35 
 

& Καιχβα, 2006: 31). πγθεθξηκέλα, ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη λα θαηαλνήζεη ην 

άηνκν κε ηελ λνεηηθή πζηέξεζε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα βειηηψζεη 

ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζηφρνπ απηνχ θξίζεθε σο πην 

θαηάιιειε ε κεηθηή κεζνδνινγία πνπ ζπλδπάδεη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. 

3.2.1. Πεξηγξαθή εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ  

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο 

Παξαηήξεζεο θαη ζπληάρζεθαλ ηα Πξσηφθνιια κε ηηο Λίζηεο Διέγρνπ βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) πνπ αμηνινγνχλ ηνπο ηνκείο ηεο Μαζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ησλ 

Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζην Πιαίζην 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο , ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

θαη ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Δπίζεο ε κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο 

πεξηγξάθεθε ζηα Πξσηφθνιια ηνπ Δληχπνπ Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ).  

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πείξακα γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ κε ηελ πνιπκνξθηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε 

ζχληαμε ησλ Κνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, πξνζαξκνζκέλε ζηηο Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ ζηνπο ελήιηθεο εζεινληέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηελ καζήηξηα. 

3.3. Πνηνηηθή έξεπλα  

ην πιαίζην ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ αηφκνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα θξίζεθε 

απαξαίηεηε ε πνηνηηθή έξεπλα πνπ εθαξκφζηεθε ζε έλα ζπκκεηνρηθφ πιαίζην 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006: 57). Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπλειέγεζαλ κέζσ ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο παξαηήξεζεο. Ο ηξφπνο θαη ρξφλνο απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο 

ζηφρνπ ηαπηνπνηήζεθε κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε, θαη ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο 

καζήηξηαο κε κέηξηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε γηα 120 

ψξεο. Σα εξγαιεία γηα ηηο παξαηεξήζεηο απνηεινχληαη απφ ηελ εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε ηεο καζήηξηαο, ηνπο πίλαθεο ηεο άηππεο παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο-

ΛΔΒΓ (Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ), ηνπ ΠΑΠΔΑ (Πιαίζην Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο), ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηηο γεληθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, αιιά θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ εηήζηνπ, εβδνκαδηαίνπ θαη 
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εκεξήζηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Υξεζηάθεο, 2013: 104-126). ην πιαίζην ηεο 

παξαηήξεζεο εληάρζεθε ε παξέκβαζε-πείξακα κε ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο καζήηξηαο 

θαη ζηφρν ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ δπν ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ, ηνπ πιπληεξίνπ θαη ηνπ ζίδεξνπ. 

Δηήζην δηδαθηηθό πξόγξακκα  

Σν εηήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΚΔΦΗΑΠ Καιακάηαο ζηεξίδεηαη ζηηο γεληθέο 

ελφηεηεο ηνπ ΠΑΠΔΑ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 2.4. ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο θαη φπσο πξναλαθέξζεθε δηαθξίλνληαη ζηε ζρνιηθή εηνηκφηεηα, 

ηηο βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ηηο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα (ΤΠΔΠΘ, 2009: 11). 

Δβδνκαδηαίν δηδαθηηθό πξόγξακκα  

Σν εβδνκαδηαίν δηδαθηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

Γεπηέξα: Λνγνηερλία / Έλα γξάκκα κηα ηζηνξία.  

Σξίηε: Κεπνπξηθή / Κεξακηθή. 

Σεηάξηε: Μαγεηξηθή / Διιεληθή παξάδνζε. 

Πέκπηε: Οηθνινγία θαη πεξηβάιινλ / Εσγξαθηθή.  

Παξαζθεπή / Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ / Αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Ηκεξήζην δηδαθηηθό πξόγξακκα 

Σν εκεξήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΔΦΗΑΠ. 

Έλα ελδεηθηηθφ εκεξήζην πξφγξακκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

πεξηιάκβαλε ηα αθφινπζα: 

Πξφγξακκα Πέκπηεο: 

9.30-10.30  Φπρνεθπαίδεπζε 
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10.30-11.00  Γηάιεηκκα  

11.00-12.00  Εσγξαθηθή 

12.30-14.00  πλεξγαζία κε ππεχζπλν πιαηζίνπ πξαθηηθήο άζθεζεο, επηινγή 

πεξηζηαηηθνχ, κειέηε θαθέινπ, παξαηήξεζε, παξέκβαζε. 

3.3.1. Αλάιπζε εξγαιείσλ πνηνηηθήο έξεπλαο 

 

1ε θάζε: πζηεκαηηθή Δκπεηξηθή Παξαηήξεζε 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε μεθίλεζε ζηηο 31 Οθησβξίνπ ηνπ 2013. Σν αξρηθφ πξφγξακκα 

πεξηιάκβαλε κηα παξαθνινχζεζε ηελ εβδνκάδα θάζε Πέκπηε. Μέρξη ηελ 10
ε
 

επίζθεςε (30 Ηαλνπαξίνπ 2014) νη παξαθνινπζήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε 

Πέκπηε . Απφ ηελ 11
ε
 επίζθεςε (31 Ηαλνπαξίνπ 2014) νη παξαθνινπζήζεηο γίλνληαλ 

ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν πιελ ηεο Σεηάξηεο. Σν ζχλνιν ησλ σξψλ ηεο πξαθηηθήο ήηαλ 

180 ψξεο (36 επηζθέςεηο Υ 5 ψξεο). Ζ ηειεπηαία επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Μάην νπφηε θαη δηαλεκήζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη ηα 

Πξσηφθνιια πνπ αθνξνχλ θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο, θαη νη αληίζηνηρεο πεξηιήςεηο.  

Δλδεηθηηθά Πξσηόθνιια Παξαηεξήζεσλ  

Α (Αύμσλ Αξηζκόο πεξίιεςεο) 28 Φνξέαο: ΚΔΦΙΑΠ 

Ηκεξνκελία: Πέκπηε 13 Μαξηίνπ 2014 Γηάγλσζε (DSM-IV-TR): Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε κέηξηα 

Ολνκαηεπώλπκν ΜηπρΦ: Καιιηώξα Βάγηα Δηδηθφηεηα: Φηιφινγνο 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 6981130685 Δ-καηι:pgse1205@uop.gr 

Γηδαθηηθφο ηφρνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ΓΜΔ+ΠΑΠΔΑ+ ΓΔΠΠ+ΑΠ): Πξν-επαγγεικαηηθή 

δεμηφηεηα αηφκνπ κε δνκεκέλε δηδαζθαιία. 

Ζκέξα Πξαθηηθήο Άζθεζεο: Πέκπηε 

Γηδαθηηθέο ψξεο Σάμε : Υξφλνο έλαξμεο-ρξφλνο 

ιήμεο 

Ζκεξήζην σξνιφγην πξφγξακκα 

καζεκάησλ 

1
ε
 ψξα 1

1
ε 

Οκάδα 

09.00-10.30 Οηθνινγία & πεξηβάιινλ 

Γηάιεηκκα 10.30-11.00= 30 ιεπηά Γηάιεηκκα/επνπηεία 

2
ε
 ψξα 11.00-12.30 Εσγξαθηθή 

12.30-14.00 Δθαξκνγή παξέκβαζεο  
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 Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ 

 

2.Γηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ (π.ρ. Γιψζζα, βηβιίν, ζειίδεο) 

θνπόο ΠΑ (εθπαηδεπηηθή/ θνηλσληθή έληαμε, νηθνγέλεηα, ζρνιείν, εξγαζία θ.α): 

Δθπαηδεπηηθή/θνηλσληθή έληαμε. 

Γηδαθηηθόο ηόρνο ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξαζηεξηόηεηεο καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο (ΓΜΔ), ΠΑΠΔΑ, 

ΓΔΠΠ, ΑΠ): Πξν-επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα αηφκνπ κε δνκεκέλε δηδαζθαιία. 

ΠΑΠΔΑ: Πξν-επαγγεικαηηθή εηνηκόηεηα 

ΓΔΠΠ: Γξαπηόο ιόγνο – Αλάγλσζε 

ΑΠ: Γξαπηόο ιόγνο – Αλάγλσζε 

Μεζνδνινγία (άηνκν κε ΔΔΑ, αξηζκόο, θύιν, ειηθία, ρώξνο, ρξόλνο): Ζ Π. είλαη 25 εηψλ. Έρεη 

ηειεηψζεη ΔΔΔΔΚ θαη ηψξα ζπκκεηέρεη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην ΚΔΦΗΑΠ.  Έρεη δηαγλσζκέλε 

κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ παξαηήξεζε ηεο καζήηξηαο  γίλεηαη εβδνκαδηαία κία θνξά θαη γηα πέληε 

ζπλερφκελεο ψξεο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ηνπ θέληξνπ. 

Γηαθνξνπνηεκέλεο Αζθήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο (πεξηγξαθή πεξηερνκέλνπ, πιηθά, έληππν 

δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο): Φύιια εξγαζίαο. 

πκπέξαζκα (παηδαγσγηθόο αλαζηνραζκόο):Η Π. ζήκεξα ήηαλ ρακνγειαζηή. 

 

Πεξίιεςε Νν 28 

ήκεξα Πέκπηε καδί κε φια ηα παηδηά έξρεηαη πάληα θαη κηα θνπέια ε . κε ηελ 

νπνία έρνπκε κηα ηδηαίηεξε ρεκεία. Μνπ δείρλεη κεγάιε αδπλακία θαη ζπκπάζεηα θαη 

ζέιεη ζπλέρεηα λα είλαη καδί κνπ. πλέρεηα κνπ ιέεη φηη κε αγαπάεη θαη πσο ηεο 

έιεηςα. Ζ . είλαη έλα θνξίηζη ην νπνίν δελ αλνίγεηαη εχθνια θαη ληψζσ κεγάιε 

ζπγθίλεζε πνπ κπφξεζα λα ηελ θάλσ λα αλνηρηεί. Ζ ζπκπάζεηά εο δεκηνπξγήζεθε 

δηφηη εγψ ηελ βνεζάσ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο λα δηαβάδεη , λα γξάθεη φζν 

κπνξεί θαη λα δσγξαθίδεη. 

Με ηελ Π. πήγακε γηα ην αηνκηθφ καο αιιά ε . ήζειε λα έξζεη καδί καο θαη έηζη ηεο 

είπα λα καο αθνινπζήζεη.  Σφηε θάζηζε ζε κηα θαξέθια θαη απιά καο θνηηνχζε. 

ήκεξα κε ηελ Π. δηαβάζακε ηα ππφινηπα βήκαηα γηα ην πιχζηκν ησλ ρξσκαηηζηψλ 

ξνχρσλ θαη έπεηηα έγηλε θαη ε πξαθηηθή εμάζθεζε. Ζ  Π. ζήκεξα δελ ήηαλ ηφζν 

ζπγθεληξσκέλε θαη πξνζπαζνχζα λα ηελ βνεζήζσ ιίγν κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

βεκάησλ. ην ηέινο θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ δηαδηθαζία. 
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Ζ πξψηε ψξα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ νηθνινγία & πεξηβάιινλ. Σν ζεκεξηλφ ζέκα ήηαλ 

γηα ηηο «πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο». Σα παηδηά άξρηζαλ λα δηαβάδνπλ κε ηε ζεηξά ην 

θπιιάδην πνπ ηνπο έδσζε ε θπξία ηνπο. Ζ Π. ζήκεξα δέρηεθε λα θάλεη αλάγλσζε . 

Κάζε θνξά φκσο πνπ έθαλε έλα ιάζνο έδεηρλε λα αγαλαθηεί κε ηνλ εαπηφ ηεο. ηαλ 

ηειείσζε ε αλάγλσζε ηα παηδηά αληέγξαςαλ ζην ηεηξάδηφ ηνπο ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ 

ηνπο έγξαθε ε θπξία ηνπο ζην ηεηξάδην. 

ην δηάιεηκκα ηα παηδηά θάγαλε ην θνιαηζηφ ηνπο . Μεξηθά φκσο παηδηά δηαπίζησζα 

πσο δελ είραλ ρξήκαηα λα αγνξάζνπλ θάηη θαη απηφ κε πιήγσζε πνιχ. κσο θαη γηα 

απηά ηα παηδηά ε ππεχζπλε γπλαίθα κεξηκλά θαη έρεη πάληα κέζα ζηελ θνπδίλα 

θνπινπξάθηα πνπ ηνπο ηα πξνζθέξεη θαη έηζη φια ηα παηδηά είλαη επραξηζηεκέλα.  

Ζ επφκελε ψξα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ε δσγξαθηθή. Ζ θπξία ηνπο έβαιε λα 

δσγξαθίζνπλ θάηη ζρεηηθφ κε ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ. Ζ Π. δσγξάθηζε κηα ζεκαία αιιά θαη 

ζπλέρηζε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θακβά ηεο πνπ ηελ επφκελε θνξά ζα αξρίζεη λα 

δσγξαθίδεη ην ιηβάδη ηεο. 

 

Α (Αύμσλ Αξηζκόο πεξίιεςεο) 29 Φνξέαο: ΚΔΦΙΑΠ 

Ηκεξνκελία: Παξαζθεπή 14 Μαξηίνπ 2014 Γηάγλσζε (DSM-IV-TR): Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε κέηξηα 

Ολνκαηεπώλπκν ΜηπρΦ: Καιιηώξα Βάγηα Δηδηθφηεηα: Φηιφινγνο 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 6981130685 Δ-καηι:pgse1205@uop.gr 

Γηδαθηηθφο ηφρνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ΓΜΔ+ΠΑΠΔΑ+ ΓΔΠΠ+ΑΠ): Πξν-επαγγεικαηηθή 

δεμηφηεηα αηφκνπ κε δνκεκέλε δηδαζθαιία. 

Ζκέξα Πξαθηηθήο Άζθεζεο: Παξαζθεπή  

Γηδαθηηθέο ψξεο Σάμε : Υξφλνο έλαξμεο-ρξφλνο 

ιήμεο 

Ζκεξήζην σξνιφγην πξφγξακκα 

καζεκάησλ 

1
ε
 ψξα 1

1
ε 

Οκάδα 

9.00-10.30 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

Γηάιεηκκα 10.30-11.00= 30 ιεπηά Γηάιεηκκα/επνπηεία 

2
ε
 ψξα 11.00-12.30 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

12.30-14.00 Δθαξκνγή παξέκβαζεο  

 Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ 
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2. Γηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ (π.ρ. Γιψζζα, βηβιίν, ζειίδεο) 

θνπόο ΠΑ (εθπαηδεπηηθή/ θνηλσληθή έληαμε, νηθνγέλεηα, ζρνιείν, εξγαζία θ.α): 

Δθπαηδεπηηθή/θνηλσληθή έληαμε. 

Γηδαθηηθόο ηόρνο ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξαζηεξηόηεηεο καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο (ΓΜΔ), ΠΑΠΔΑ, 

ΓΔΠΠ, ΑΠ): Πξν-επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα αηφκνπ κε δνκεκέλε δηδαζθαιία. 

ΠΑΠΔΑ: Πξν-επαγγεικαηηθή εηνηκόηεηα 

ΓΔΠΠ: Γξαπηόο ιόγνο – Αλάγλσζε 

ΑΠ: Γξαπηόο ιόγνο – Αλάγλσζε 

Μεζνδνινγία (άηνκν κε ΔΔΑ, αξηζκόο, θύιν, ειηθία, ρώξνο, ρξόλνο): Ζ Π. είλαη 25 εηψλ. Έρεη 

ηειεηψζεη ΔΔΔΔΚ θαη ηψξα ζπκκεηέρεη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην ΚΔΦΗΑΠ.  Έρεη δηαγλσζκέλε 

κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ παξαηήξεζε ηεο καζήηξηαο γίλεηαη εβδνκαδηαία κία θνξά θαη γηα πέληε 

ζπλερφκελεο ψξεο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ηνπ θέληξνπ. 

Γηαθνξνπνηεκέλεο Αζθήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο (πεξηγξαθή πεξηερνκέλνπ, πιηθά, έληππν 

δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο): Φύιια εξγαζίαο. 

πκπέξαζκα (παηδαγσγηθόο αλαζηνραζκόο): Η Π. ζήκεξα έδεηρλε λα βαξηέηαη.  

 

Πεξίιεςε Νν 29  

 

ήκεξα ε κέξα ήηαλ θαινθαηξηλή. Καηέθηαζα θαη εγψ ζην θέληξν αλ θαη 

εμαζζελεκέλε ιφγσ ίσζεο. Σα πξψηα παηδηά άξρηζαλ λα θαηαθηάλνπλ ,λα 

θαιεκεξίδνπλ ηνπο πάληεο θαη ραξνχκελα λα θάζνληαη λα ζνπ ιέλε θαη απφ κηα 

ηζηνξία. Ήξζε θαη ε Π. πνιχ ρακνγειαζηή πνπ δελ γίλεηαη αλ ηελ δεηο λα κελ ηεο 

ρακνγειάζεηο θαη εζχ. 

Ζ πξψηε ψξα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. ήκεξα ηα παηδηά 

γξάςαλε ζην word έλα θείκελν ζρεηηθφ κε ηελ 23
ε
 θαη ηελ 25

ε
 Μαξηίνπ. Πξηλ φκσο 

αξρίζνπλ λα γξάθνπλ ηα παηδηά ελεκεξψζεθαλ γηα απηή ηελ εζληθή ενξηή απφ ηνλ 

δηδάζθνληα. πδεηήζεθαλ βαζηθά ζέκαηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821. 

Έπεηηα θαζ‟ ππαγφξεπζε ηα παηδηά έγξαθαλ φηη άθνπγαλ. Ζ Π. έδεηρλε λα ηα πάεη 

θαιά κε ηελ εγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ζην Word αλ θαη έθαλα θάπνηα ιάζε θπξίσο 

γξακκαηηθά. 

ην δηάιεηκκα ηα παηδηά θαζίζαλε θπξίσο ζην πξναχιην δηφηη ν θαηξφο ήηαλ πνιχ 

θαιφο. Ζ Π. βνεζνχζε φπσο πάληα ζην θπιηθείν θαη φηαλ ηειείσζε θάζηζε θαη απηή 

λα μεθνπξαζηεί θαη λα θάεη ην θνιαηζηφ ηεο. 

Ζ άιιε ψξα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. ήκεξα ζηα παηδηά 

παξνπζηάζηεθε έλα βίληεν κε ηα πην ζεκαληηθά είδε κνπζηθήο θαη νη θπξηφηεξνη 
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εθπξφζσπνη ηνπο. Σα παηδηά είδαλ ζπλαπιίεο θαη ηξαγνχδηα ηεο (θιαζηθήο, ιατθήο,  

παξαδνζηαθήο, ξνθ, πνπ, ειεθηξνληθήο, ηδαδ  κνπζηθήο). Σα παηδηά ζπκκεηείραλ θαη 

ηξαγνπδνχζαλ ζε ηξαγνχδηα πνπ ηνπο ήηαλ γλσζηά. Σν κάζεκα ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνλ θαη ηα παηδηά παξαθνινπζνχζαλ αθνζησκέλα ηα βίληεν. Μεηά ηελ 

παξνπζίαζε φισλ ησλ εηδψλ κνπζηθήο  νη ππεχζπλεο βάιαλε ζηα παηδηά κνπζηθά 

θνκκάηηα θαη ηνπο δεηήζεθε λα αλαγλσξηζηεί ζε πνην είδνο κνπζηθήο αλήθνπλ. Απηφ 

δπζθφιεςε ιίγν ηα παηδηά αιιά θάπνηα παηδηά ηα θαηαθέξαλε θαη κέζα ζ‟ απηά ήηαλ 

θαη ε Π. Απηφ πνπ κε ελζνπζίαζε φκσο ήηαλ φηη ε Π. αλαγλψξηδε πνιιά κνπζηθά 

φξγαλα πνπ δελ είλαη επξέσο πνιχ γλσζηά. 

ην αηνκηθφ πξφγξακκα κε ηελ Π. ζήκεξα παίμακε ζέαηξν. Έβαια απηή ηελ 

δξαζηεξηφηεηα δηφηη ην ζέαηξν αξέζεη πάξα πνιχ ζηελ Π. Ζ ίδηα έδεηρλε λα ην 

δηαζθεδάδεη θαζψο απηή έθαλε ηελ ππάιιειν θαη εγψ ηελ πειάηηζζα πνπ ηεο πάσ ηα 

άπιπηα ξνχρα θαη ηεο δεηάσ λα κε βνεζήζεη. Σα βήκαηα ηα ζπκφηαλ φια θαη κάιηζηα 

ρσξίο ηελ ειάρηζηε βνήζεηα. 

Α (Αύμσλ Αξηζκόο πεξίιεςεο) 30 Φνξέαο: ΚΔΦΙΑΠ 

Ηκεξνκελία: Γεπηέξα 17 Μαξηίνπ 2014 Γηάγλσζε (DSM-IV-TR): Ννεηηθή Καζπζηέξεζε κέηξηα 

Ολνκαηεπώλπκν ΜηπρΦ: Καιιηώξα Βάγηα Δηδηθφηεηα: Φηιφινγνο 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 6981130685 Δ-καηι:pgse1205@uop.gr 

Γηδαθηηθφο ηφρνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ΓΜΔ+ΠΑΠΔΑ+ ΓΔΠΠ+ΑΠ): Πξν-επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα αηφκνπ κε δνκεκέλε 

δηδαζθαιία. 

Ζκέξα Πξαθηηθήο Άζθεζεο: Γεπηέξα  

Γηδαθηηθέο ψξεο Σάμε : Υξφλνο έλαξμεο-ρξφλνο ιήμεο Ζκεξήζην σξνιφγην πξφγξακκα 

καζεκάησλ 

1ε ψξα 1

1ε Οκάδα 

9.00-10.30 Λνγνηερλία 

Γηάιεηκκα 10.30-11.00= 30 ιεπηά 
Γηάιεηκκα/επνπηεία 

2ε ψξα 11.00-12.30 
Έλα γξάκκα κηα ηζηνξία 

12.30-14.00 Δθαξκνγή παξέκβαζεο  

 Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ 

 

1. Γηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ (π.ρ. Γιψζζα, βηβιίν, ζειίδεο) 

θνπόο ΠΑ (εθπαηδεπηηθή/ θνηλσληθή έληαμε, νηθνγέλεηα, ζρνιείν, εξγαζία θ.α): 

Δθπαηδεπηηθή/θνηλσληθή έληαμε. 
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Γηδαθηηθόο ηόρνο ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξαζηεξηόηεηεο καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο (ΓΜΔ), ΠΑΠΔΑ, 

ΓΔΠΠ, ΑΠ): Πξν-επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα αηφκνπ κε δνκεκέλε δηδαζθαιία. 

ΠΑΠΔΑ: Πξν-επαγγεικαηηθή εηνηκόηεηα 

ΓΔΠΠ: Γξαπηόο ιόγνο – Αλάγλσζε 

ΑΠ: Γξαπηόο ιόγνο – Αλάγλσζε 

Μεζνδνινγία (άηνκν κε ΔΔΑ, αξηζκόο, θύιν, ειηθία, ρώξνο, ρξόλνο): Ζ Π. είλαη 25 εηψλ. Έρεη 

ηειεηψζεη ΔΔΔΔΚ θαη ηψξα ζπκκεηέρεη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην ΚΔΦΗΑΠ.  Έρεη δηαγλσζκέλε 

κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ παξαηήξεζε ηεο καζήηξηαο γίλεηαη εβδνκαδηαία κία θνξά θαη γηα πέληε 

ζπλερφκελεο ψξεο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ηνπ θέληξνπ. 

Γηαθνξνπνηεκέλεο Αζθήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο (πεξηγξαθή πεξηερνκέλνπ, πιηθά, έληππν 

δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο): Φύιια εξγαζίαο. 

πκπέξαζκα (παηδαγσγηθόο αλαζηνραζκόο): Η Π. ζήκεξα ήηαλ θάπσο ζθεπηηθή.  

 

Πεξίιεςε Νν 30 

Καη ζήκεξα ε κέξα ήηαλ ειηφινπζηε. Σα παηδηά άξγεζαλ ιίγν λα έξζνπλ ζήκεξα 

αιιά φηαλ ήξζαλ δσληάλεςε ην θέληξν. Ζ Π. φπσο θάζε κέξα πήγε θαη θάζηζε ζηελ 

θαξέθια ηεο. Σφηε εγψ πήγα θνληά ηεο θαη ηελ θαιεκέξηζα. 

Ζ πξψηε ψξα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ε ινγνηερλία ζήκεξα. Ζ θπξία ηνπο φηαλ κπήθε 

ζηελ αίζνπζα πάληα ξσηάεη ηα παηδηά πσο είλαη θαη πσο πεξάζαλε. Σν ζεκεξηλφ 

κάζεκα είλαη γηα ηελ εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή γηνξηή ηεο  25
εο

 Μαξηίνπ. Αξρίδεη 

ινηπφλ θαη ηνπο ξσηάεη αλ γλσξίδνπλ ηη γηνξηάδνπκε εθείλε ηελ εκέξα. Σα 

πεξηζζφηεξα παηδηά γλσξίδαλε θαη επηπιένλ πξνζζέζαλε φηη εδψ ζηελ Καιακάηα 

γηνξηάδνπλ θαη ηελ 23
ε
 Μαξηίνπ. Ξαθληθά έλα παηδί άξρηζε λα ηξαγνπδά έλα 

ηξαγνχδη γηα ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ. Σφηε έγηλε κηα φκνξθε αηκφζθαηξα θαη μαθληθά ηα 

παηδηά άξρηζαλ λα ζπκνχληαη ηξαγνχδηα εζληθά εθείλεο ηεο εκέξαο .Απηφ έγηλε γηα 

αξθεηή ψξα θαη ηα παηδηά έλησζαλ ηφζν ραξνχκελα πνπ ηξαγνπδνχζαλε. ηαλ ηα 

παηδηά ζηακαηήζαλε ην ηξαγνχδη  ηφηε ε θπξία ηνπο έβαιε λα δηαβάζνπλ κε ηε ζεηξά 

ην θείκελν πνπ ηνπο είρε εηνηκάζεη. Ζ Π. ζήκεξα δηάβαζε αλ θαη ηεο άιιεο θνξέο 

αξληφηαλ. Έπεηηα ε θπξία ηνπο έγξαςε ζηνλ πίλαθα ηελ πξφηαζε «Διεπζεξία ή 

ζάλαηνο» θαη ηα παηδηά άξρηζαλ λα ην αληηγξάθνπλ ζην ηεηξάδηφ ηνπο. 

ην δηάιεηκκα ηα παηδηά βγήθαλε θαη πάιη έμσ ζηελ απιή επεηδή ν θαηξφο ήηαλ 

ζαπκάζηνο. Ζ Π. θάζηζε θαη απηή έμσ επεηδή ζήκεξα ήηαλ άιια παηδηά ππεχζπλα γηα 

ην θπιηθείν. Έβαδε ηξαγνχδηα θαη άθνπγε απ „ ην θηλεηφ ηεο. 
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Ζ άιιε ψξα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ην ζεαηξηθφ ησλ παηδηψλ πνπ εηνηκάδνπλ γηα ην 

ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζα ην παξνπζηάζνπλ κπξνζηά ζην θνηλφ. Σν κάζεκα 

άξρηζε κε ην ηξαγνχδη ηεο έλαξμεο απφ κηα καζήηξηα ε νπνία ηξαγνπδάεη πάξα πνιχ 

φκνξθα. Έπεηηα ηα παηδηά άξρηζαλ λα θάλνπλ πξφβα ηνπο ξφινπο ηνπο θαη ην 

απνηέιεζκα ήηαλ πνιχ φκνξθν έηζη φπσο ην παξαθνινπζνχζα σο απιφο ζεαηήο. Ζ 

Π. ζήκεξα δελ πξφιαβε λα θάλεη πξφβα ηνλ ξφιν ηεο επεηδή ππήξμαλ θάπνηα 

πξνβιήκαηα κε ηνλ πξνβνιέα πνπ θαζπζηέξεζαλ ηε ξνή ηνπ καζήκαηνο. 

ην αηνκηθφ καο πξφγξακκα κε ηελ Π. ζήκεξα αξρίζακε ην επφκελν βήκα πνπ είλαη 

γηα ην ειεθηξηθφ ζίδεξν-ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ρξήζε ηνπ. Ζ Π. ζήκεξα εμαζθήζεθε 

ζηελ αλάγλσζε θαη είπακε ζεσξεηηθά πσο ρξεζηκνπνηνχκε ην ζίδεξν. 

Α (Αύμσλ Αξηζκόο πεξίιεςεο) 31 Φνξέαο: ΚΔΦΙΑΠ 

Ηκεξνκελία: Σξίηε 17 Μαξηίνπ 2014 Γηάγλσζε (DSM-IV-TR): Ννεηηθή Καζπζηέξεζε κέηξηα 

Ολνκαηεπώλπκν ΜηπρΦ: Καιιηώξα Βάγηα Δηδηθφηεηα: Φηιφινγνο 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 6981130685 Δ-καηι:pgse1205@uop.gr 

Γηδαθηηθφο ηφρνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ΓΜΔ+ΠΑΠΔΑ+ ΓΔΠΠ+ΑΠ): Πξν-επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα αηφκνπ κε δνκεκέλε 

δηδαζθαιία. 

Ζκέξα Πξαθηηθήο Άζθεζεο: Σξίηε  

Γηδαθηηθέο ψξεο Σάμε : Υξφλνο έλαξμεο-ρξφλνο ιήμεο Ζκεξήζην σξνιφγην πξφγξακκα 

καζεκάησλ 

1ε ψξα 1

1ε Οκάδα 

9.00-10.30 Κεπνπξηθή 

Γηάιεηκκα 10.30-11.00= 30 ιεπηά 
Γηάιεηκκα/επνπηεία 

2ε ψξα 11.00-12.30 
Κεξακηθή 

12.30-14.00 Δθαξκνγή παξέκβαζεο  

 Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ 

 

1. Γηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ (π.ρ. Γιψζζα, βηβιίν, ζειίδεο) 

θνπόο ΠΑ (εθπαηδεπηηθή/ θνηλσληθή έληαμε, νηθνγέλεηα, ζρνιείν, εξγαζία θ.α): 

Δθπαηδεπηηθή/θνηλσληθή έληαμε. 

Γηδαθηηθόο ηόρνο ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξαζηεξηόηεηεο καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο (ΓΜΔ), ΠΑΠΔΑ, 

ΓΔΠΠ, ΑΠ): Πξν-επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα αηφκνπ κε δνκεκέλε δηδαζθαιία. 

ΠΑΠΔΑ: Πξν-επαγγεικαηηθή εηνηκόηεηα 

ΓΔΠΠ: Γξαπηόο ιόγνο – Αλάγλσζε 

ΑΠ: Γξαπηόο ιόγνο – Αλάγλσζε 
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Μεζνδνινγία (άηνκν κε ΔΔΑ, αξηζκόο, θύιν, ειηθία, ρώξνο, ρξόλνο): Ζ Π. είλαη 25 εηψλ. Έρεη 

ηειεηψζεη ΔΔΔΔΚ θαη ηψξα ζπκκεηέρεη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην ΚΔΦΗΑΠ.  Έρεη δηαγλσζκέλε 

κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ παξαηήξεζε ηεο καζήηξηαο γίλεηαη εβδνκαδηαία κία θνξά θαη γηα πέληε 

ζπλερφκελεο ψξεο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ηνπ θέληξνπ. 

Γηαθνξνπνηεκέλεο Αζθήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο (πεξηγξαθή πεξηερνκέλνπ, πιηθά, έληππν 

δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο): Φύιια εξγαζίαο. 

πκπέξαζκα (παηδαγσγηθόο αλαζηνραζκόο): Η Π. ζήκεξα ήηαλ αξθεηά ζπγθεληξσκέλε.  

Πεξίιεςε Νν 31 

ήκεξα ηα παηδηά ήξζαλ πάιη ιίγν θαζπζηεξεκέλα. Ζ Π. πήγε πάιη ζηελ θαξέθια ηεο 

θαη ηφηε πήγα λα ηελ ραηξεηήζσ. Δθείλε άξρηζε λα κνπ ιέεη πσο ζήκεξα δελ είλαη 

θαιά δηφηη ε κακά ηεο είλαη άξξσζηε θαη πσο ζηελ πήγε ζην λνζνθνκείν επεηδή 

πξήζηεθαλ νη ακπγδαιέο ηεο. Δπίζεο κνπ είπε πσο ζπλάληεζε θαη κηα θίιε ηεο θαη 

πήγαλ βφιηα θαη πσο είραλ θαηξφ λα βξεζνχλε θαη έηζη θαζίζαλε σο αξγά θαη ηα 

ιέγαλε. Ζ Π. θάζε Σξίηε δελ ζέιεη λα πάεη θεπνπξηθή θαη έηζη θάλνπκε ηφηε ην 

αηνκηθφ καο πξφγξακκα. Έηζη ινηπφλ αξρίζακε λα μαλαθάλνπκε αλάγλσζε ην 

θείκελν ηεο πξνεγνχκελεο  θνξάο  γηα λα κπνξέζεη έηζη λα ιχζεη ηηο αζθήζεηο πνπ 

ηεο είρα βάιεη. Κάζε θνξά πνπ δηάβαδε ζηακαηνχζε θάζε ηφζν γηα λα κνπ πεη κηα 

ηζηνξία ζρεηηθή κε απηά πνπ δηαβάδεη π.ρ. φηη θάεθε απ‟ ην ζίδεξν φηαλ ήηαλ κηθξή 

γηαηί αθνχκπεζε ηελ κεηαιιηθή πιάθα φηαλ ήηαλ αλακκέλν ην ζίδεξν. Δπίζεο 

αλαθέξακε απφ ηη απνηειείηαη ην ζίδεξν (ιαβή, ππνδνρή λεξνχ, θνπκπί ξχζκηζεο 

ζεξκνθξαζίαο, θαιψδην). 

2ε θάζε: Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε 

 

ηελ πξψηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ζπκπιεξψζεθε ν Α' Πίλαθαο ηεο Λίζηαο Διέγρνπ 

Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα. Με βάζε ηελ 

ειηθία ηεο καζήηξηαο (25 εηψλ) παξαηεξνχκε ηηο εμήο απνθιίζεηο :  

Πξνθνξηθφο ιφγνο : ε αθξφαζε ηνπνζεηείηαη  ζην Β΄ εμάκελν ηεο Γ‟ Λπθείνπ έλα 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γηα ηελ ειηθία ηεο.  

Φπρνθηλεηηθφηεηα: Ζ ζπκκεηνρή ζην δηάινγν, ε έθθξαζε κε ζαθήλεηα, ε αδξή θαη 

ιεπηή θηλεηηθφηεηά ηεο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο βξίζθνληαη ζην επίπεδν ηνπ ΄ 
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εμακήλνπ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Δπηπιένλ, ν ξπζκφο θαη ν ρξφλνο θαζψο θαη  ε 

πιεπξίσζε βξίζθνληαη ζην επίπεδν ηνπ Β΄ εμακήλνπ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ.  

Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο: Ζ νπηηθή ,αθνπζηηθή θαη εξγαδφκελε κλήκε  θαζψο θαη ε 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο θπκαίλνληαη ζην Α΄ εμάκελν ηεο Β΄Γπκλαζίνπ.  

Λνγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε: Μεγάιε θάκςε παξαηεξείηαη ζε απηφ ην επίπεδν ην νπνίν 

εθηηκήζεθε ζην Α΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. ε θαιχηεξν επίπεδν βξίζθνληαη 

φκσο νη ζπιινγηζκνί, ην απηνζπλαίζζεκα (ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε) θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην Β εμάκελν ηεο Β γπκλαζίνπ. 

Παξάιιεια, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν, ζην Β 

εμάκελν ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Σα επίπεδα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο 

πεξηνρέο παξαηεξνχκε φηη δελ κεηαβάιινληαη θαη ζηηο 3 θάζεηο ηεο θαηαγξαθήο 

κέζσ ηεο παξαηήξεζεο. Χο δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα ηέζεθαλ νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο 

κηαο θαη ζπγθέληξσζαλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ. 

Ο δεχηεξνο πίλαθαο ησλ ΛΔΒΓ αθνξά ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο(ΠΑΠΔΑ). ε απηφλ ηέζεθε σο πξνηεξαηφηεηα ε πξν-επαγγεικαηηθή 

εηνηκφηεηα πνπ ήηαλ θαη ην δεηνχκελν ηεο έξεπλαο. Σν επίπεδν ηεο καζήηξηαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο βξίζθεηαη ζην Α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Λπθείνπ, ν 

πξνθνξηθφο ιφγνο θαη ε ςπρνθηλεηηθφηεηα ηνπνζεηνχληαη ζην Α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ ελψ νη λνεηηθέο ηθαλφηεηέο ηεο εθηηκήζεθαλ ζην επίπεδν ηνπ Β΄ εμακήλνπ 

ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Παξαηεξνχκε φκσο φηη ην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο απμάλεη ζε ζρέζε κε ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ζην Β΄ εμάκελν ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ. ζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο εθεί παξαηεξνχκε φηη ε 

αλάγλσζε, ε θαηαλφεζε θαη ε γξαθή βξίζθνληαη ζην Α΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ 

ελψ ηα καζεκαηηθά ηνπνζεηνχληαη ρακειφηεξα, κφιηο ζην Β΄εμάκελν ηεο Σ΄ 

Γεκνηηθνχ. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηεο καζήηξηαο ηνπνζεηνχληαη ζε αξθεηά κεγάιν 

επίπεδν αθνχ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο δηαπηζηψζεθε ε θνηλσληθφηεηά ηεο, θαη 

αλάινγα, ε απηνλνκία θαη ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαηαγξάθεθαλ θαη εθηηκήζεθαλ 

ζην επίπεδν ηνπ Β΄ εμακήλνπ ηεο Α΄ Λπθείνπ ελψ ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην Α΄ 

εμάκελν ηεο Α΄ Λπθείνπ. ε θαιφ ζρεηηθά επίπεδν βξίζθνληαη θαη νη παξαηεξήζεηο 

γηα ην επίπεδν ησλ δεκηνπξγηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ φπνπ ν ειεχζεξνο ρξφλνο είλαη 

ζην Α΄ εμάκελν ηεο Α΄ Λπθείνπ θαη νη αηζζεηηθέο ηέρλεο ζην Β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ. Σέινο ζηελ πξν-επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα παξαηεξείηαη κηα θάκςε 
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αθνχ νη πξν-επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο βξίζθνληαη ζην Α΄ εμάκελν ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ θαη ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζην Β΄ εμάκελν ηεο Σ΄ 

Γεκνηηθνχ. ηηο επφκελεο θάζεηο ησλ ΛΔΒΓ παξαηεξείηαη κηα άλνδνο ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ απφ ην Α΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ θαηέιεμε λα 

βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε θάζε θαηακέηξεζεο λα αλέβεη ζην Α΄ εμάκελν ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ.  

Ο ηξίηνο πίλαθαο ησλ ΛΔΒΓ αλαθέξεηαη ζηηο γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δδψ 

πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηηο δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο. Ζ αλάγλσζε, θαηαλφεζε θαη 

γξαθή θπκάλζεθαλ ζην Α΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, ελψ ε παξαγσγή ζην Α΄ 

εμάκελν ηεο Β΄ Λπθείνπ. Οη δεμηφηεηεο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο κε πξψην ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν λα είλαη ζην Α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Λπθείνπ θαη αθνινχζσο ε 

ςπρνθηλεηηθφηεηα ζην Α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ,ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

ζην Β΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη ε λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ζην Β΄ εμάκελν ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ. ε ρακειφ επίπεδν θπκαίλνληαη φκσο νη δεμηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ κε 

ηηο πξάμεηο θαη ηελ πξνπαίδεηα λα βξίζθνληαη ζην Β΄ εμάκελν ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη 

ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην Α΄ εμάκελν ηεο  Σ΄ δεκνηηθνχ. Σέινο, ζηηο 

δεμηφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ππεξηεξνχλ νη ζεηηθέο κε επίπεδν Β΄ εμακήλνπ ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ θαη νη αξλεηηθέο λα έπνληαη ζην Α΄ εμάκελν ηεο Δ΄ δεκνηηθνχ. Οη 

πξνηεξαηφηεηεο  επηηεχρζεθαλ αθνχ ην επίπεδν ηεο καζήηξηαο ζεκείσζε ζεκαληηθή 

βειηίσζε. 

3.3.2. Πνζνηηθά δεδνκέλα. Κνηλσληθέο ηζηνξίεο  

3.3.2.1.Σν πείξακα  

Σν πείξακα απνηειεί κηα πνζνηηθή κέζνδν έξεπλαο πνπ έρεη ζηφρν ηελ απφδεημε ηεο 

ζρέζεο αηηίαο-αηηηαηνχ κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ θαη ζεσξείηαη απφ ηηο πην έγθπξεο 

κεζφδνπο επίιπζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ κε κεγάιε δεκνηηθφηεηα ζηελ 

εηδηθή αγσγή (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006: 153-55). πγθεθξηκέλα, ν ζηφρνο ήηαλ ε 

επίδξαζε ηεο ειεγρφκελεο κεηαβιεηήο ηνπ πεηξάκαηνο (εθκάζεζεο πξαθηηθψλ 

δεμηνηήησλ ιεηηνπξγίαο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ) ζηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ – αλάγλσζεο, ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο πξν-επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο, φπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 
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(ΠΑΠΔΑ). Ζ εθκάζεζε ησλ πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ιεηηνπξγίαο νηθηαθήο ζπζθεπήο 

έρεη παξνπζηαζηεί ζε έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο ζαλ κέξνο κηαο ζεηξάο καζεκάησλ 

εθκάζεζεο πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ερνγξαθεκέλσλ νδεγηψλ (Briggs, Alberto, 

Sharpton, Berlin, McKinley & Ritts, 1990).  

Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο αλαιχζεθε ζε βήκαηα ηα νπνία ερνγξαθήζεθαλ ζε νδεγίεο πνπ 

νη καζεηήο θιήζεθαλ λα αθνινπζήζνπλ. Ζ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ 

βνεζεηηθή θαη ν ξφινο ηνπ θπξίσο εληζρπηηθφο. Ζ δνκεκέλε δηδαζθαιία 

εθαξκφζηεθε ζε άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε αμηνπνηψληαο 

ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα (Briggs, Alberto, Sharpton, 

Berlin, McKinley & Ritts, 1990). Ζ κειέηε επίζεο ησλ Morrow θαη Bates (1987), 

εμέηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε εθπαηδεπηηθά πιηθά γηα ηελ 

απφθηεζε θαη ηε γελίθεπζε ηθαλνηήησλ ιεηηνπξγίαο πιπληεξίνπ ζε ελλέα καζεηέο κε 

βαξηέο αλαπεξίεο. Ζ δηδαζθαιία βαζίζηεθε ζηε ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ φπσο νη 

θσηνγξαθίεο, ηα πξνζνκνησκέλα πιηθά φπσο ην αληίγξαθν απφ ραξηφλη ελφο 

πιπληεξίνπ θαη θπζηθά πιηθά φπσο έλα ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν πιπληεξίνπ ξνχρσλ. 

Μεηά απφ ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο βειηίσζαλ ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο θαη παξαηεξήζεθε φηη ε εθπαίδεπζε ζηνλ ρψξν ησλ πιπληεξίσλ είρε 

ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν (Morrow, Bates, 

1987).  

1
ε 

θάζε: ρεδηαζκόο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

Σν ζρέδην πεηξάκαηνο πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ απιφ κε άκεζε 

αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006: 167) θαη αθνξνχζε έλα 

άηνκν ζην νπνίν εθαξκφζηεθε έλα πξφγξακκα δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο. Οη 

παξάγνληεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ην θχιν θαη ε 

ειηθία ηεο καζήηξηαο, ε δηάγλσζε ηεο κέηξηαο λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηεο καζήηξηαο. Ζ δνκεκέλε δηδαζθαιία βαζίζηεθε ζηε κέζνδν 

αλάιπζεο έξγνπ (task analysis), νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάηκεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζηφρνπ ζε κηθξά βήκαηα (Υξεζηάθεο, 2013: 157). Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφζηεθε κε 

επηηπρία απφ ηνπο Goodson, Sigafoos, O'Reilly, Cannella & Lancioni (2007), νη 

νπνίνη επηρείξεζαλ κε ηελ δηαδηθαζία δηφξζσζεο ιάζνπο (error correction) ζηε 

κέζνδν αλάιπζεο έξγνπ λα δηδάμνπλ νηθηαθέο δεμηφηεηεο ζε 4 ελήιηθεο κε κέηξηα 

λνεηηθή πζηέξεζε ρξεζηκνπνηψληαο βίληεν θιηπ ηφζν γηα ηελ δεκηνπξγία θηλήηξσλ 
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φζν θαη γηα ηελ δηφξζσζε ησλ ιαζψλ κε πνζνζηφ επηηπρίαο 100% (Goodson, 

Sigafoos, O'Reilly, Cannella, Lancioni, 2007) 

2ε θάζε: Τινπνίεζε δηδαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Ζ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο μεθίλεζε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη 

νινθιεξψζεθε ζηηο 13 Μαξηίνπ, ζε έλα ζχλνιν 25 καζεκάησλ. 

Ζ δνκεκέλε δηδαζθαιία απνηειείηαη απφ 7 βήκαηα. Ο βαζηθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο « 

Υξήζε ειεθηξηθήο νηθηαθήο ζπζθεπήο» αλαιχζεθε ζε 7 ππνζηφρνπο νη νπνίνη 

θαζνξίζηεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θάζε βήκα λα απνηειεί πξνεγνχκελε γλψζε γηα 

ην επφκελν. Κάζε παξέκβαζε δελ μεπεξλνχζε ζε δηάξθεηα ηα 45 ιεπηά ψζηε λα 

δηαηεξείηαη ακείσηε ε πξνζνρή ηεο καζήηξηαο. Σα επνπηηθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε ηαηλία, νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, θάξηεο κε εηθφλεο θαη 

ζπζθεπαζίεο, ξνχρα θαη κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο απφ ην internet. ην πξψην βήκα 

παξνπζηάζηεθαλ απνζπάζκαηα ηεο ηαηλίαο «I am Sam» (2001) κε ζηφρν ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ γηα επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνλνκία, κε ηηο 

αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη θχιια εξγαζίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην παξάξηεκα. Ζ επηινγή ηεο ηαηλίαο βαζίζηεθε ζην ζθεπηηθφ φηη είλαη κηα έκκεζε 

αλαθνξά ζην πξφβιεκα ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο πνπ δξα ππνζπλείδεηα ζηε 

δπλαηφηεηα ηαχηηζεο κε ηνλ ήξσα θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη επηινγέο πνπ έρεη έλα 

άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε. ην δεχηεξν βήκα δηεξεπλήζεθε ε αθνπζηηθή θαη 

νπηηθή πξφζιεςε ηεο ελφηεηαο πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ θεηκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθηαθήο ζπζθεπήο (πιπληήξην ξνχρσλ) κε ηηο 

αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο γξαπηψλ θεηκέλσλ 

νξίζηεθαλ κε θχιια εξγαζίαο πνπ πεξηείραλ εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, ζπκπιήξσζε 

θελψλ, αληηζηνίρηζε εηθφλσλ κε ιέμεηο θαη άιιεο αζθήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην 

παξάξηεκα. ην ηξίην βήκα πξαγκαηνπνηήζεθε γλσξηκία κε ηα είδε ησλ 

απνξξππαληηθψλ, ηηο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ ρξήζε κε ηηο αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηαλφεζεο κε ηα θχιια εξγαζίαο. ην ηέηαξην βήκα έγηλε γλσξηκία κε ηα είδε ησλ 

ξνχρσλ θαη ηνλ δηαρσξηζκφ κε βάζε ηηο εηηθέηεο ζε ιεπθά, ρξσκαηηζηά θαη ηηο 

ζεξκνθξαζίεο, κε ηηο αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο κε ηα θχιια εξγαζίαο. 

ην πέκπην βήκα έγηλε γλσξηκία κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεχηεξεο ειεθηξηθήο 

ζπζθεπήο (ζίδεξν) κε ηηο αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηζζφηεξν πξαθηηθήο θχζεο. 

ην έθην βήκα πξαγκαηνπνηήζεθε πξαθηηθή ρξήζε ηεο νηθηαθήο ζπζθεπήο κε ηηο 
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αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο. ην έβδνκν βήκα πξαγκαηνπνηήζεθε ν αλαζηνραζκφο, ε 

αμηνιφγεζε θαη ε απηναμηνιφγεζε ηεο καζήηξηαο. 

Κείκελα θνηλσληθήο ηζηνξίαο.  

πλνιηθά δφζεθαλ 5 θείκελα θνηλσληθήο ηζηνξίαο, δηάξθεηαο 45 ιεπηψλ κε 4 

δηεπθνιπληέο – θσηνγξαθίεο ην θάζε έλα.   

Κείκελν θνηλσληθήο ηζηνξίαο 1 

Σίηινο : Γλσξίδσ ην πιπληήξην 

Σν είλαη κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηψ γηα λα πιχλσ ηα ξνχρα. 

Ζ ζπζθεπή έρεη κηα  φπνπ βάδσ ην απνξξππαληηθφ, ην καιαθηηθφ θαη ην 

ιεπθαληηθφ. Έρεη επίζεο ηξία . Παηψληαο ην θνπκπί 1 μεθηλάεη ην πιχζηκν. 

Γίπια ζηα θνπκπηά ππάξρνπλ 2 δηαθφπηεο. Με ηνλ δηαθφπηε 1 ξπζκίδσ ηε ζεξκνθξαζία 

θαη κε ηνλ δηαθφπηε 2 δηαιέγσ ην πξφγξακκα πνπ ζέισ. Κάησ απφ ηα θνπκπηά βξίζθεηαη 

ε . Γηα λα πιχλσ ηα ξνχρα:  

 βάδσ ηα ξνχρα ζηνλ θάδν 

 βάδσ απνξξππαληηθφ θαη καιαθηηθφ,  

 ξπζκίδσ ην πξφγξακκα θαη ηελ ζεξκνθξαζία  

 παηάσ ην θνπκπί 1 γηα λα μεθηλήζεη ην πιχζηκν.  

 

 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ 

1ε εξψηεζε: Με πνηφ θνπκπί μεθηλάεη ην πιχζηκν; 
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1

1ε απάληεζε 

Με ην θνπκπί 1   

2

2ε απάληεζε 

Με ην θνπκπί 2  

3

3ε απάληεζε 

Με ην θνπκπί 3    

2ε εξψηεζε: Πνπ βάδσ ην απνξξππαληηθφ θαη καιαθηηθφ; 

1

1ε απάληεζε 

ηνλ θάδν  

2

2ε απάληεζε 

ηελ ζήθε  

3

3ε απάληεζε 

Γελ ρξεηάδεηαη λα βάισ  

3ε εξψηεζε: Σελ ζεξκνθξαζία θαη ην πξφγξακκα 

1

1ε απάληεζε 

Γελ ηα ξπζκίδσ  

2

2ε απάληεζε 

Σα ξπζκίδεη ην πιπληήξην  

3

3ε απάληεζε 

Σα ξπζκίδσ εγψ  

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

Αχμσλ αξηζκφο ηζηνξίαο 1 

Ζκεξνκελία  

Σίηινο Γλσξίδσ ην πιπληήξην 

Αξηζκφο ζεηξψλ 10 

Αξηζκφο ιέμεσλ 103 

Σχπνο ιέμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά: Πιπληήξην-δηαθφπηεο-ξπζκίδσ 

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ 4 

Αξηζκφο εξσηήζεσλ 3 

Αξηζκφο ζσζηψλ απαληήζεσλ 3 

 

Κείκελν θνηλσληθήο ηζηνξίαο 2 
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Πξηλ πιχλσ ηα ξνχρα θνηηάσ ηηο εηηθέηεο ηνπο. Σα μερσξίδσ αλάινγα κε απηέο. Ζ εηηθέηα 

κνπ δείρλεη αλ ην ξνχρν πξέπεη λα ή αλ κπνξεί λα πιπζεί ζην . Αλ 

ην ξνχρν κπνξεί λα πιπζεί ζην πιπληήξην, ε εηηθέηα κνπ δείρλεη ζε πνηα ζεξκνθξαζία 

πξέπεη λα πιπζεί , ζηνπο 90, 60 ή 40 βαζκνχο. Δπίζεο, ε εηηθέηα κνπ δίλεη πιεξνθνξίεο 

γηα ην αλ ην ξνχρν κπνξεί λα  θαη ζε πνηα ζεξκνθξαζία – ρακειή, κέηξηα, 

πςειή. Σέινο, ε εηηθέηα κνπ δείρλεη αλ κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ  γηα λα 

γίλνπλ ηα ξνχρα πην ιεπθά. 

 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ 

1ε εξψηεζε: Ση κνπ δείρλεη απηή ε εηηθέηα;  

1

1ε απάληεζε 

Μπνξψ λα ην πιχλσ ζην πιπληήξην  

2

2ε απάληεζε 

Πξέπεη λα ην πιχλσ ζην ρέξη  

3

3ε απάληεζε 

Σελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ  

2ε εξψηεζε: Ση κνπ δείρλεη απηή ε εηηθέηα;  

1

1ε απάληεζε 

Απαγνξεχεηαη ην ζίδεξν  

2

2ε απάληεζε 

Σν ζίδεξν θαίεη  

3

3ε απάληεζε 

Μπνξψ λα ην ζηδεξψζσ  

3ε εξψηεζε: Κνηηάσ ηηο εηηθέηεο πξηλ πιχλσ ηα ξνχρα ή κεηά; 
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1

1ε απάληεζε 

Μεηά   

2

2ε απάληεζε 

Πξηλ   

3

3ε απάληεζε 

Γελ ηηο θνηηάσ  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

Αχμσλ αξηζκφο ηζηνξίαο 2 

Ζκεξνκελία  

Σίηινο Οη εηηθέηεο ησλ ξνχρσλ 

Αξηζκφο ζεηξψλ 7 

Αξηζκφο ιέμεσλ 96 

Σχπνο ιέμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά: Πιέλσ-εηηθέηα-ζεξκνθξαζία 

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ 4 

Αξηζκφο εξσηήζεσλ 3 

Αξηζκφο ζσζηψλ απαληήζεσλ 3 

 

Κείκελν θνηλσληθήο ηζηνξίαο 3 

Γηα λα πιχλσ ηα ξνχρα ρξεηάδνκαη  . Σν απνξξππαληηθφ αθαηξεί ηνπο ιεθέδεο απφ 

ηα ξνχρα. Πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζσ δηαβάδσ ηηο πξνθπιάμεηο : 

Απνξξππαληηθφ ζε ζθφλε. Μαθξηά απφ . Κίλδπλνο ζνβαξψλ 

βιαβψλ. ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν  

θαη δεηήζηε ζπκβνπιή. ε πεξίπησζε δεηήζηε 

ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. Σειέθσλν Κέληξνπ 

Γειεηεξηάζεσλ 210-77 93 777.  
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Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ 

1ε εξψηεζε: Ση θάλεη ην απνξξππαληηθφ; 

1

1ε απάληεζε 

Μαιαθψλεη ηα ξνχρα  

2

2ε απάληεζε 

Αθαηξεί ηνπο ιεθέδεο  

3

3ε απάληεζε 

Λεπθαίλεη ηα ξνχρα  

2ε εξψηεζε: Αλ ην απνξξππαληηθφ αθνπκπήζεη ηα κάηηα κνπ, ηη ζα θάλσ; 

1

1ε απάληεζε 

Θα ηα πιχλσ ακέζσο κε λεξφ  

2

2ε απάληεζε 

Γελ ζα θάλσ ηίπνηε  

3

3ε απάληεζε 

Θα πεξηκέλσ  

3ε εξψηεζε: Αλ θαηαπηψ ην απνξξππαληηθφ ηη ζα θάλσ; 

1

1ε απάληεζε 

Θα πηψ λεξφ   

2

2ε απάληεζε 

Γελ ζα θάλσ ηίπνηε  

3

3ε απάληεζε 

Θα δεηήζσ βνήζεηα απφ ηνλ γηαηξφ  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

Αχμσλ αξηζκφο ηζηνξίαο 3 
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Ζκεξνκελία  

Σίηινο Σν απνξξππαληηθφ 

Αξηζκφο ζεηξψλ 6 

Αξηζκφο ιέμεσλ 96 

Σχπνο ιέμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά: απνξξππαληηθφ 

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ 2 

Αξηζκφο εξσηήζεσλ 3 

Αξηζκφο ζσζηψλ απαληήζεσλ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κείκελν θνηλσληθήο ηζηνξίαο 4 

Γηα λα ζηδεξψζσ ρξεηάδνκαη έλα  θαη κηα . Σν ζίδεξν 

απνηειείηαη απφ κηα ιαβή θαη κηα κεηαιιηθή πιάθα πνπ ζεξκαίλεηαη κφιηο βάινπκε ην 

ζίδεξν ζηελ . Πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ην ζίδεξν κε πξνζνρή γηα λα κελ 

θανχκε. Πνηέ δελ αθνπκπνχκε ηελ πιάθα ηνπ ζίδεξνπ φηαλ είλαη ζηελ πξίδα. Πάλσ ζην 

ζίδεξν ππάξρεη έλαο δηαθφπηεο πνπ ξπζκίδεη ηελ ζεξκνθξαζία. ηαλ γπξίζσ ηνλ 

δηαθφπηε ζην 1 ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειή θαη κπνξψ λα ζηδεξψζσ ηα επαίζζεηα

. ην 2 ε ζεξκνθξαζία είλαη κέηξηα θαη κπνξψ λα ζηδεξψζσ ηα 

θαη ηηο . ην 3 ε ζεξκνθξαζία είλαη πςειή θαη κπνξψ 
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λα ζηδεξψζσ ηα . ηαλ ηειεηψζσ ην ζηδέξσκα πάληα βγάδσ ην ζίδεξν 

απφ ηελ πξίδα. 

 

 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ 

1ε εξψηεζε: Πνην κέξνο ηνπ ζίδεξνπ θαίεη; 

1

1ε απάληεζε 

Ζ ιαβή  

2

2ε απάληεζε 

Ζ κεηαιιηθή πιάθα   

3

3ε απάληεζε 

Καλέλα  

2ε εξψηεζε: Με ηελ πςειή ζεξκνθξαζία κπνξψ λα ζηδεξψζσ 

1

1ε απάληεζε 

Σα επαίζζεηα ξνχρα  

2

2ε απάληεζε 

Σα ζεληφληα  

3

3ε απάληεζε 

Σίπνηε  

3ε εξψηεζε: Ση θάλσ φηαλ ηειεηψζσ ην ζηδέξσκα; 

1

1ε απάληεζε 

Αθήλσ ην ζίδεξν ζηελ πξίδα  

2

2ε απάληεζε 

Βγάδσ ην ζίδεξν απφ ηελ πξίδα  

3

3ε απάληεζε 

Βάδσ ην ζίδεξν ζηελ πξίδα  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

Αχμσλ αξηζκφο ηζηνξίαο 4 
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Ζκεξνκελία  

Σίηινο Σν ζίδεξν 

Αξηζκφο ζεηξψλ 9 

Αξηζκφο ιέμεσλ 109 

Σχπνο ιέμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά: ίδεξν-δηαθφπηεο 

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ 4 

Αξηζκφο εξσηήζεσλ 3 

Αξηζκφο ζσζηψλ απαληήζεσλ 3 

 

Κείκελν θνηλσληθήο ηζηνξίαο 5 

Ο δηάινγνο γίλεηαη ζε έλα . Ζ πειάηηζζα ζέιεη λα πιχλεη ηα ξνχρα θαη 

πεγαίλεη ζηελ ππεχζπλε πιπληεξίσλ. 

 

- Καιεκέξα, είζηε ε ππεχζπλε ησλ πιπληεξίσλ ;  

- Ναη παξαθαιψ ηη ζα ζέιαηε;  

- Θα ήζεια λα πιχλσ απηά ηα αιιά δελ μέξσ λα ρεηξίδνκαη ην 

πιπληήξην  

κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε;  

- Βεβαίσο, ηη ξνχρα έρεηε;  

- Έρσ απηά ηα θαη ηηο . 

- Θα βάινπκε ηα ξνχρα ζηνλ θάδν, ζα δηαιέμνπκε ην πξφγξακκα Α απφ ηνλ 

δηαθφπηε 1 θαη ηελ ζεξκνθξαζία 90 απφ ηνλ δηαθφπηε 2 

 

 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ 

1ε εξψηεζε: : Πνηα είλαη ε δνπιεηά ηεο ππεχζπλεο πιπληεξίνπ; 

1

1ε απάληεζε 

Να πιέλεη ηα ξνχρα  

2

2ε απάληεζε 

Να καδεχεη ηα θξεβάηηα  
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3

3ε απάληεζε 

Να καγεηξεχεη  

2ε εξψηεζε: Ση ζέιεη λα πιχλεη ε πειάηηζζα; 

1

1ε απάληεζε 

Μάιιηλα ξνχρα  

2

2ε απάληεζε 

Υξσκαηηζηά κπινπδάθηα  

3

3ε απάληεζε 

εληφληα θαη πεηζέηεο  

3ε εξψηεζε: Πνην πξφγξακκα θαη πνηα ζεξκνθξαζία ζα δηαιέμεη ; 

1

1ε απάληεζε 

Πξφγξακκα Α θαη ζεξκνθξαζία 90  

2

2ε απάληεζε 

Πξφγξακκα Β θαη ζεξκνθξαζία 90  

3

3ε απάληεζε 

Πξφγξακκα Α θαη ζεξκνθξαζία 60  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

Αχμσλ αξηζκφο ηζηνξίαο 5 

Ζκεξνκελία  

Σίηινο Γηάινγνο πειάηηζζαο – ππεχζπλεο 

πιπληεξίσλ 

Αξηζκφο ζεηξψλ 10 

Αξηζκφο ιέμεσλ 88 

Σχπνο ιέμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά: ππεχζπλε 

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ 4 

Αξηζκφο εξσηήζεσλ 3 

Αξηζκφο ζσζηψλ απαληήζεσλ 3 

 

3.4. Παξνπζίαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

1ν βήκα 

Γξαζηεξηόηεηα : Παξαθνινχζεζε απνζπαζκάησλ απφ ηελ ηαηλία I am Sam (2001) 

θελνζέηεο Jessie Nelson  
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Σηόρνο: δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηελ πξν-επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα, αλαγλψξηζε 

θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εθπαηδεπηή, αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πξνζνρήο θαη 

ζπγθέληξσζεο.  

Υιηθό : ηαηλία, Dvd player 

Πεξηγξαθή : Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο ζα γίλεη απνζπαζκαηηθά, ρσξίο λα 

δίλνπκε ζεκαζία ζηνπο ππφηηηινπο, κε ζπρλά δηαιείκκαηα γηα λα ζπδεηνχκε ηηο 

εηθφλεο. Γελ ζα γίλεη αλάιπζε ή επεμήγεζε ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ηνπ ήξσα 

νχηε ηαχηηζε κε ηελ καζήηξηα. Ζ νπηηθή γσλία ζα είλαη ειεγρφκελε απφ ηελ 

γξάθνπζα κε εξσηήζεηο πνπ ζα αθνξνχλ θπξίσο ηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ Sam θαη φρη ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνκηθά αδηέμνδα.   

Με πιάγηα γξάκκαηα πεξηγξάθνληαη νη εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηή. Δληφο 

εηζαγσγηθψλ είλαη νη αηάθεο απφ ηελ ηαηλία.  

Γηάξθεηα : 1 ψξα 

Παξαθνινπζνχκε θαη ζπδεηνχκε ηηο εηθφλεο.  

Πνπ δνπιεύεη ν Σακ;  

Ο ακ δνπιεχεη ζε κηα θαθεηέξηα  

Βιέπεηο θάηη δηαθνξεηηθό ζηνλ Σακ ;  

Μηιάεη ιίγν παξάμελα 

Έρεη νηθνγέλεηα;  

Έρεη έλα παηδί  

 

ηακαηνχκε ζην ζεκείν 04:12  

«Δίζαη θφξε κνπ είκαη ν παηέξαο ζνπ» 
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Τη ζρέζε έρεη ν Σακ κε ην παηδί ;  

Ση θάλεη θάζε κέξα ;  

Γνπιεύεη, ςσλίδεη ζην ζνύπεξ κάξθεη. 

Έρεη θίινπο, πνηνη ηνλ βνεζνχλ;  

Τνλ βνεζάεη ε γεηηόληζζα θαη νη θίινη ηνπ θαη απηνί κηινύλ παξάμελα θαη ρακνγεινύλ 

πνιύ. 

εκείν 11:48 , «Καη θάπνηνη αλεζπρνχλ πνπ δελ είζαη έμππλνο» 

Ννκίδεηο φηη δελ είλαη πνιχ έμππλνο; Γηαηί;  

Γελ είλαη πνιύ έμππλνο γηαηί έρεη θάπνην πξόβιεκα θαη ρξεηάδεηαη βνήζεηα 

Δίλαη ζεκαληηθφ πνπ ε θίιε ηνπ ηνλ βνεζάεη;  

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό πνπ έρεη κηα θαιή θίιε 

εκείν 13:50 «Μπακπά είζαη δηαθνξεηηθφο» 

Ο ακ ιππάηαη πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο. Ζ θφξε ηνπ πσο ληψζεη;  

Γελ ηελ πεηξάδεη, ληώζεη πνιύ θαιά γηαηί ηελ αγαπάεη  

«Γελ πεηξάδεη είκαη ηπρεξή» 

Ση δξαζηεξηφηεηεο θάλνπλ καδί ν ακ θαη Λνχζπ;  

Αγνξάδνπλ καδί παπνύηζηα, παίδνπλ καδί, δηαβάδνπλ παξακύζηα.  

Πσο αηζζάλνληαη ;  

Δίλαη ραξνύκελνη, είλαη επηπρηζκέλνη, γεινύλ πνιύ. 

Πψο αηζζάλεζαη πνπ ηνπο βιέπεηο ;  

Δίκαη ραξνύκελε είλαη σξαία εηθόλα 
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« Πσο κπνξνχκε λα είκαζηε ηφζν δηαθνξεηηθνί θαη λα αηζζαλφκαζηε ηα ίδηα 

πξάγκαηα; » 

Γηαηί είλαη δηαθνξεηηθνί;  

Γηαηί ε Λνύζπ είλαη πην κηθξή αιιά δηαβάδεη θαιύηεξα. 

Δίκαζηε φινη ίδηνη ; 

Δίκαζηε όινη δηαθνξεηηθνί  

Ση αηζζαλφκαζηε φινη ;  

Φαξά , ιύπε, αγάπε 

Γηαηί δελ ζέιεη λα αιιάμεη καγαδί πνπ ηξψεη ν ακ ;  

Γηαηί θνβάηαη λα αιιάμεη  

Σειηθά δνθίκαζε θάηη θαηλνχξην;  

Γελ θνβήζεθε ην θαηλνύξην  

εκείν 39:10 

Ση δεηάεη απφ ην αθεληηθφ ηνπ ;  

Να θηηάρλεη θαθέ 

Γηαηί ;  

Γηα λα βγάδεη πην πνιιά ιεθηά 

εκείν 42: 36  

«Πξέπεη λα έρεηο φλεηξα γηα λα παο ςειά » 

Δζχ ηη φλεηξα έρεηο;  

Έρσ όλεηξα λα θάλσ έλα παηδί θαη νηθνγέλεηα θαη λα έρσ κηα δνπιεηά  



61 
 

εκείν 47: 50  

Ση πξνζπαζεί λα θάλεη κε ηνπο θίινπο ηνπ ;  

Να ιεηηνπξγήζνπλ ηνλ απηόκαην ηειεθσλεηή   

Ση είλαη ν απηφκαηνο ηειεθσλεηήο;  

Δίλαη έλα κεράλεκα  

Πψο ηα θαηαθέξλνπλ: 

Αθνινπζώληαο νδεγίεο ηα θαηαθέξλνπλ 

εκείν 01: 08 

Γηαηί είλαη ραξνχκελνο;  

Γηαηί θάλεη θαιύηεξε δνπιεηά, πήξε πξναγσγή  

Ση είλαη ε πξναγσγή; 

Γελ μέξσ, κάιινλ είλαη κηα πην θαιή δνπιεηά 

Δξσηήζεηο δηεξεύλεζεο 

Ση αηζζάλζεθεο φηαλ βιέπακε ηελ ηαηλία;  

Αηζζάλζεθα ραξά αιιά θαη ιύπε αιιά ζην ηέινο ραξά πνπ είλαη όινη καδί 

Πνην ζεκείν ζνπ άξεζε πην πνιχ;  

Όηαλ έπαηδαλ όινη καδί θαη ν Σακ θαηάθεξε λα θάλεη κηα πην θαιή δνπιεηά 

νπ αξέζεη λα βιέπεηο ηαηλίεο;  

Μνπ αξέζεη πνιύ θαη κνπ αξέζεη θαη ην θηλεηό ηειέθσλν 

Θα ζνπ άξεζε λα κάζεηο θαη εζχ κηα δνπιεηά;  
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Ναη, λνκίδσ όηη κπνξώ λα ην θάλσ 

Να έρεηο ρξήκαηα ; 

Ναη γηα λα αγνξάδσ όηη ζέισ. 

Ση δνπιεηά ζα ήζειεο λα θάλεηο;  

Να θηηάρλσ πξάγκαηα ή λα θάλσ δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. 

2ν βήκα 

Γλσξηκία κε ηελ νηθηαθή ζπζθεπή 

Σηόρνο : αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο, πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο, 

ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, γλψζεηο, αλάπηπμε πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ νηθηαθήο ζπζθεπήο  

Υιηθό : πιπληήξην, απηνθφιιεηα, θάξηεο , θχιια εξγαζίαο  

 

Γλσξίδσ ηηο ελδείμεηο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 

(Δπεμήγεζε)  

(Δλδείμεηο : ηα ζρέδηα θαη ηα λνχκεξα πνπ κνπ δείρλνπλ πνην πξφγξακκα λα δηαιέμσ) 
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………………………(ρέδην κε ην βακβάθη ), αζπξφξνπρα  

………………………(Σν ζρέδην απφ θάησ )ρξσκαηηζηά ξνχρα 

……………………….(Σν ζρέδην κε ηελ ιεθάλε θαη ην λεξφ) μέβγαικα  

……………………….(Σν ζρέδην κε ηελ βξχζε θαη ηνλ αξηζκφ 90) ζεξκνθξαζία 

Πνιχ δεζηφ  

……………………(Σν ζρέδην κε ηελ βξχζε θαη ηνλ αξηζκφ 60) ζεξκνθξαζία Εεζηφ 

Φύιιν εξγαζίαο 1  

Γξαζηεξηφηεηα 1 Έλσζε ηα ζρέδηα κε ηελ πεξηγξαθή  

  Αζπξφξνπρα 

  Υξσκαηηζηά 

  ζεξκνθξαζία Πνιχ δεζηφ  

  ζεξκνθξαζία Εεζηφ 

 

Γξαζηεξηφηεηα 2  

Γείμε κνπ πνην είλαη ην ζρέδην γηα ηα αζπξφξνπρα . 

Κείκελν  

Σα αζπξφξνπρα πιέλνληαη ζηνπο 90 βαζκνχο γηαηί είλαη αλζεθηηθά. Οη 90 βαζκνί 

ζθνηψλνπλ ηα κηθξφβηα 

Σπκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ  

Σα ……………………….. πιέλνληαη ζηνπο ………βαζκνχο γηαηί είλαη 

…………………. Οη ………βαζκνί ζθνηψλνπλ ηα ………………….. 
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Γξαζηεξηφηεηα 3  

Έρσ λα πιχλσ ζεληφληα θαη πεηζέηεο . Πνην ζρέδην θαη πνην θνπκπί ζα δηαιέμσ ;  

Βάιε έλαλ ζηαπξό δίπια ζην ζρέδην θαη ηε ιέμε  

 ………………… 

 ………………… 

 ………………… 

 …………………. 

Αζπξφξνπρα…………………. 

Υξσκαηηζηά…………………… 

Θεξκνθξαζία 90 Πνιχ δεζηφ………………. 

Θεξκνθξαζία 60 Εεζηφ…………………….. 

Γξαζηεξηφηεηα 3  

Γείμε κνπ πνην είλαη ην ζρέδην γηα ηα ρξσκαηηζηά. 

Κείκελν  

Σα ρξσκαηηζηά πιέλνληαη ζηνπο 60 βαζκνχο γηαηί μεβάθνπλ . Οη 60 βαζκνί δελ 

ραιάλε ην ρξψκα.  

Σπκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ  

Σα ……………………….. πιέλνληαη ζηνπο ………βαζκνχο γηαηί…………….. Οη 

………βαζκνί δελ ραιάλε ην …………….. 

Γξαζηεξηφηεηα 4  
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Έρσ λα πιχλσ κπινπδάθηα θφθθηλα θαη κπιε. Πνην ζρέδην θαη πνην θνπκπί ζα 

δηαιέμσ;  

Βάιε έλαλ ζηαπξό δίπια ζην ζρέδην θαη ηε ιέμε  

 ………………… 

 ………………… 

 ………………… 

 …………………. 

Αζπξφξνπρα…………………. 

Υξσκαηηζηά…………………… 

Θεξκνθξαζία 90 Πνιχ δεζηφ……………………..  

Θεξκνθξαζία 60 Λίγν δεζηφ…………………….. 

 

Φύιιν εξγαζίαο 2  

(Βάδνπκε απηνθφιιεηα πάλσ απφ ηα θνπκπηά) 

(Φηηάρλνπκε θάξηεο κε ηα ζρέδηα θαη ηα λνχκεξα 1, 2, 3 ) 
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Κείκελν  

Σα ηξία απηά θνπκπηά κνπ δείρλνπλ: 

Κνπκπί 1 Σν παηάσ γηα λα μεθηλήζεη ην πιχζηκν  

Κνπκπί 2 Σν παηάσ αλ ζέισ ηα ξνχρα λα κείλνπλ κέζα ζην λεξφ γηα πνιχ ψξα  

Κνπκπί 3 ην παηάσ αλ δελ ζέισ λα ζηχςσ ηα ξνχρα. 

Γξαζηεξηφηεηα 1  

Ταίξηαμε ηηο θάξηεο κε ηα λνύκεξα κε ηηο θάξηεο κε ηα ζρήκαηα  

Γξαζηεξηφηεηα 2 

Πνηφ θνπκπί ζα παηήζσ γηα λα μεθηλήζεη ην πιχζηκν;  

Γηάιεμε ηελ θάξηα κε ηελ εηθόλα  

Γείμε ην θνπκπί  

Αλ ζέισ λα κείλνπλ ηα ξνχρα ζην λεξφ πνην θνπκπί ζα παηήζσ; 

Γηάιεμε ηελ θάξηα κε ηελ εηθόλα  

Γείμε ην θνπκπί  

Αλ δελ ζέισ λα ζηχςσ ηα ξνχρα πνην θνπκπί ζα παηήζσ;  

Γηάιεμε ηελ θάξηα κε ηελ εηθόλα  

Γείμε ην θνπκπί  

Γξαζηεξηφηεηα 3  

Έλσζε κε γξακκή ηα θνπκπηά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο  

Κνπκπί 1    Γελ ζέισ λα ζηχςσ ηα ξνχρα 
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Κνπκπί 2    Ξεθηλάεη  ην πιχζηκν  

Κνπκπί 3.   Σα ξνχρα λα κείλνπλ κέζα ζην λεξφ  

 

Φύιιν εξγαζίαο 3  

Ζ πφξηα ηνπ θάδνπ .  

Γξαζηεξηφηεηα 1  

Γείμε κνπ πώο αλνίγεη ε πόξηα  

Κείκελν  

Ζ πφξηα ηνπ θάδνπ . Απφ εθεί βάδσ θαη βγάδσ ηα ξνχρα ζην πιπληήξην. Ζ πφξηα δελ 

αλνίγεη φηαλ ην πιπληήξην ιεηηνπξγεί. 

Γξαζηεξηφηεηα 2  

Σπκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ  

Ζ ………….. ηνπ θάδνπ . Απφ εθεί ………………θαη ………………..ηα ξνχρα ζην 

……………….. Ζ πφξηα δελ αλνίγεη φηαλ ην πιπληήξην …………………... 
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Γείμε κνπ ηηο ελέξγεηεο  

Αλνίγσ ηελ πφξηα  

Βάδσ ηα ξνχρα  

Κιείλσ ηελ πφξηα  

Γξαζηεξηφηεηα 3  

Βάδσ απηνθφιιεηα λνχκεξα πάλσ απφ ηνπο δηαθφπηεο 4 θαη 5  

Με ηνλ δηαθφπηε 4 πάλσ απφ ηνλ θάδν δηαιέγσ ην πξφγξακκα Α  ή Β  

Με ηνλ δηαθφπηε 5 δηαιέγσ ηελ ζεξκνθξαζία. 

Κείκελν  

ηαλ έρσ λα πιχλσ αζπξφξνπρα δειαδή ηξαπεδνκάληεια, θαλέιεο , θάιηζεο θαη 

πεηζέηεο δηαιέγσ ην πξφγξακκα Α θαη ηελ ζεξκνθξαζία 90 

ηαλ έρσ λα πιχλσ ρξσκαηηζηά κπινπδάθηα θαη επαίζζεηα ξνχρα δηαιέγσ ην 

πξφγξακκα Β θαη ηελ ζεξκνθξαζία 60  

 

Γξαζηεξηφηεηα 4 

Αο πνχκε φηη πξέπεη λα πιχλσ άζπξα ηξαπεδνκάληεια  

Πνηνλ δηαθφπηε ζα γπξίζσ πξψηα ; Βάιε έλαλ ζηαπξφ δίπια ζηνπο δηαθφπηεο. 
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Σνλ 4……………. 

Σνλ 5…………… 

Πνην πξφγξακκα ζα δηαιέμσ ;  

To A…………….. 

To B……………... 

Πνηφλ δηαθφπηε ζα γπξίζσ κεηά;  

Σνλ 4……………. 

Σνλ 5………… 

Πνηα ζεξκνθξαζία ζα δηαιέμσ γηα ηα άζπξα ηξαπεδνκάληεια;  

90 ………………….. 

60 …………………… 

Αο πνχκε φηη πξέπεη λα πιχλσ ρξσκαηηζηά ξνχρα  

Πνηνλ δηαθφπηε ζα γπξίζσ πξψηα ; Βάιε έλαλ ζηαπξφ δίπια ζηνπο δηαθφπηεο. 

Σνλ 4……………. 

Σνλ 5…………… 

Πνην πξφγξακκα ζα δηαιέμσ ;  

To A…………….. 

To B……………... 

Πνηφλ δηαθφπηε ζα γπξίζσ κεηά;  

Σνλ 4……………. 



70 
 

Σνλ 5…………… 

Πνηα ζεξκνθξαζία ζα δηαιέμσ γηα ρξσκαηηζηά ξνχρα;  

90 ………………….. 

60 …………………… 

Γξαζηεξηφηεηα 5 

Έλσζε ηα ξνύρα κε ηα πξνγξάκκαηα  

Σξαπεδνκάληεια 

Φαλέιεο     Α 

Κάιηζεο 

Πεηζέηεο     Β 

Υξσκαηηζηά κπινπδάθηα 

Δπαίζζεηα ξνχρα 

Έλσζε ηα ξνύρα κε ηηο ζεξκνθξαζίεο  

Σξαπεδνκάληεια 

Φαλέιεο     90 

Κάιηζεο 

Πεηζέηεο     60 

Υξσκαηηζηά κπινπδάθηα 

Δπαίζζεηα ξνχρα 

Μπνξείο λα ζθεθηείο άιια ξνύρα πνπ πιύλσ κε ην πξόγξακκα Α θαη ηελ ζεξκνθξαζία 

90 ;  
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Γξαζηεξηφηεηα 6.  

Παηρλίδη ξόισλ  

Ζ καζήηξηα είλαη ε ππάιιεινο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηα πιπληήξηα θαη ε 

εθπαηδεχηξηα είλαη απηή πνπ θέξλεη ηα ξνχρα 

Κάλνπκε αλάγλσζε ηνπ δηαιφγνπ κε ελαιιαγή ησλ ξφισλ  

 Καιεκέξα, είζηε ε ππεχζπλε ησλ πιπληεξίσλ ;  

 Ναη παξαθαιψ ηη ζα ζέιαηε;  

 Θα ήζεια λα πιχλσ απηά ηα ξνχρα αιιά δελ μέξσ λα ρεηξίδνκαη ην πιπληήξην 

κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε;  

 Βεβαίσο, ηη ξνχρα έρεηε;  

 Έρσ απηά ηα ζεληφληα θαη ηηο πεηζέηεο. 

 Θα βάινπκε ηα ξνχρα ζηνλ θάδν, ζα δηαιέμνπκε ην πξφγξακκα Α απφ ηνλ 

δηαθφπηε 1 θαη ηελ ζεξκνθξαζία 90 απφ ηνλ δηαθφπηε 2  

Κάλνπκε αλάγλσζε ηνπ δηαιφγνπ θαη αιιάδνπκε ηηο ιέμεηο πνπ είλαη επηζεκαζκέλεο 

κε ιέμεηο πνπ επηιέγνπκε ( ρξσκαηηζηά ξνχρα, πξφγξακκα Β, ζεξκνθξαζία 60) 

 Καιεκέξα, είζηε ε ππεχζπλε ησλ πιπληεξίσλ ;  

 Ναη παξαθαιψ ηη ζα ζέιαηε;  

 Θα ήζεια λα πιχλσ απηά ηα ξνχρα αιιά δελ μέξσ λα ρεηξίδνκαη ην πιπληήξην 

κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε;  

 Βεβαίσο, ηη ξνχρα έρεηε;  

 Έρσ απηά ηα ζεληφληα θαη ηηο πεηζέηεο. 

 Θα βάινπκε ηα ξνχρα ζηνλ θάδν, ζα δηαιέμνπκε ην πξφγξακκα Α απφ ηνλ 

δηαθφπηε 1 θαη ηελ ζεξκνθξαζία 90 απφ ηνλ δηαθφπηε 2.  

Ο δηάινγνο κπνξεί λα επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο κέρξη ην ζεκείν λα αηζζάλεηαη ε 

καζήηξηα φηη κπνξεί λα δείμεη κε θηλήζεηο ηηο ελέξγεηεο 

Απηναμηνιόγεζε  

Πσο αηζζάλεζαη ηψξα πνπ κάζακε απηά ηα πξάγκαηα γηα ην πιπληήξην;  
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Αηζζάλνκαη πνιύ ραξνύκελε γηαηί έρνπκε πιπληήξην ζην ζπίηη θαη ζα κπνξώ λα πιέλσ 

ηα ξνύρα 

Ννκίδεηο φηη κπνξείο λα βάιεηο πιπληήξην κφλε ζνπ ; 

Ναη λνκίδσ όηη κπνξώ, ζέισ λα δνθηκάζσ 

Ση ζέιεηο λα κάζνπκε ηελ επφκελε θνξά; 

Να κάζνπκε θαη άιια γηα ην πιπληήξην θαη λα πιύλνπκε ξνύρα 

Ση άιιν καο ρξεηάδεηαη γηα λα πιχλνπκε ηα ξνχρα; 

Απνξξππαληηθό, καιαθηηθό θαη λα κάζνπκε λα μερσξίδνπκε ηα ξνύρα από ηηο εηηθέηεο 

ηνπο.   

3ν βήκα 

Γλσξηκία κε ηα απνξξππαληηθά-καιαθηηθά, ρξήζε θαη πξνθπιάμεηο 

Σηόρνο : αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο, πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο, 

ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, γλψζεηο, αλάπηπμε πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ νηθηαθήο ζπζθεπήο  

Υιηθό : ζπζθεπαζία απνξξππαληηθνχ, καιαθηηθνχ, πιπληήξην, θχιια εξγαζίαο  

Φύιιν εξγαζίαο 1  

Γξαζηεξηφηεηα 1  

Πεξηεξγαδφκαζηε ην θνπηί κε ην απνξξππαληηθφ 

Γηαβάδνπκε ηηο πξνθπιάμεηο : 

Απνξξππαληηθφ ζε ζθφλε. Μαθξηά απφ παηδηά. Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ 

βιαβψλ. ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη 

δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή 
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ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. Σειέθσλν Κέληξνπ 

Γειεηεξηάζεσλ 210-77 93 777.  

ΔΡΔΘΗΣΗΚΟ 

Γξαζηεξηφηεηα 2  

Ση ζεκαίλεη ε πηλαθίδα απηή; 

Γηάιεμε κηα απάληεζε: 

 Πξφζερε ………… 

 Γελ ππάξρεη θίλδπλνο…………… 

Γξαζηεξηφηεηα 3  

Αληηζηνίρηζε ηηο ιέμεηο  

Απνξξππαληηθφ  βιαβψλ 

Μαθξηά   ζθφλε 

Κίλδπλνο   παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηα 4 Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

Γηάιεμε ηελ ζσζηή απάληεζε  

Τη θάλσ κε απηό ην απνξξππαληηθό;    
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 Πιέλσ ηα ξνχρα ζην πιπληήξην √ (ζσζηή απάληεζε) 

 Πιέλσ ηα πηάηα  

Θα αθήζσ έλα παηδί λα πηάζεη ην απνξξππαληηθό;  

 Πνηέ √ 

 Ναη δελ ππάξρεη πξφβιεκα 

Οη νθζαικηθέο βιάβεο είλαη  

 Εεκηά ζηα κάηηα √ 

 Εεκηά ζηα ρέξηα 

Αλ αθνπκπήζεη ην απνξξππαληηθό ηα κάηηα κνπ ηη θάλσ; 

 Σα ηξίβσ κε ηα ρέξηα 

 Σα μεπιέλσ κε πνιχ λεξφ √ 

Αλ θαηά ιάζνο θαηαπηώ ην απνξξππαληηθό ηη θάλσ; 

 Σίπνηε  

 Παίξλσ ακέζσο ηειέθσλν ην 210 77 93 777 √ 

Γξαζηεξηφηεηα 3 

Σπκπιήξσζε κε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ  

Απνξξππαληηθφ ζε ……………... Μαθξηά απφ …………...  

……………….. ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ.  

ε πεξίπησζε ……………κε ηα κάηηα ………….. ηα ακέζσο κε άθζνλν …………. 

θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.  

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ……………. ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην 

………….. ή ηελ εηηθέηα.  

Σειέθσλν Κέληξνπ …………………………..210-77 93 777.  
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Φύιιν εξγαζίαο 2  

Γξαζηεξηφηεηα 1  

Πεξηεξγαδφκαζηε ην θνπηί κε ην καιαθηηθφ 

Γηαβάδνπκε ηηο πξνθπιάμεηο : 

Τγξφ καιαθηηθφ. Μαθξηά απφ παηδηά. ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηέ ηα 

ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. ε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. 

Σειέθσλν Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ 210-77 93 777.  

Απαληώ ζηηο εξσηήζεηο 

Τη θάλεη ην καιαθηηθό ;  

 Κάλεη ηα ξνχρα απαιά √ 

 Καζαξίδεη ηα ξνχρα  

Πξέπεη λα πξνζέρσ λα κελ αθνπκπήζεη ηα κάηηα κνπ; 

 Ναη φπσο θαη κε ην απνξξππαληηθφ √ 

 ρη, απηφ δελ είλαη βιαβεξφ 

Μπνξώ λα αθήζσ παηδηά λα ην αγγίδνπλ ; 

 ρη απαγνξεχεηαη √  

 Ναη  

Πσο μερσξίδσ ην απνξξππαληηθό από ην καιαθηηθό ;  

 Σν απνξξππαληηθφ είλαη ζθφλε, ην καιαθηηθφ πγξφ √ 

 Σν καιαθηηθφ είλαη ζθφλε  

Γξαζηεξηφηεηα 2 

Φηηάμε πξνηάζεηο κε ηηο ιέμεηο  
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Απνξξππαληηθφ - ζθφλε - παηδηά  

Κίλδπλνο - κάηηα  

Δπαθή - κάηηα - πιχζηκν - λεξφ  

Καηαπίλσ - δεηάσ - γηαηξφο - ζπκβνπιή  

Γείρλσ - δνρείν - εηηθέηα  

Σειέθσλν 210-77 93 777.  

Γξαζηεξηφηεηα 3  

Γξάθσ ιίγα ιφγηα γηα ην απνξξππαληηθφ θαη ην καιαθηηθφ  

Φύιιν εξγαζίαο 3  

Γξαζηεξηφηεηα 1  

Κνιιάκε απηνθφιιεηα κε ηηο ιέμεηο ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ- ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ πάλσ απφ 

ηηο ζήθεο 

Δμεγνχκε φηη ΜΑΥ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην καιαθηηθφ ηελ έλδεημε 

απηή. 

 

Γηα λα πιχλσ ηα ξνχρα : 

 Αλνίγσ ηελ πφξηα ηνπ θάδνπ  

 Βάδσ κέζα ηα ξνχρα 
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 Αλνίγσ ην πνξηάθη κε ηηο ζήθεο  

 Βάδσ ζηε ζήθε ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ηελ πνζφηεηα πνπ ρσξάεη ζηνλ 

δνζνκεηξεηή. 

 Βάδσ ζηε ζήθε ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ πνζφηεηα κέρξη ηελ έλδεημε ΜΑΥ 

 Κιείλσ ηελ ζήθε. 

 

 Γπξίδσ ην θνπκπί ζην πξφγξακκα πνπ ζέισ  

 Παηάσ ην θνπκπί 1 θαη μεθηλάεη ην πιχζηκν  

 

Γξαζηεξηφηεηα 2 

Βάιε ηηο πξνηάζεηο ζηε ζσζηή ζεηξά  

 Βάδσ ζηε ζήθε ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ πνζφηεηα κέρξη ηελ έλδεημε ΜΑΥ 

 Βάδσ κέζα ηα ξνχρα 

 Βάδσ ζηε ζήθε ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ηελ πνζφηεηα πνπ ρσξάεη ζηνλ 

δνζνκεηξεηή. 

 Αλνίγσ ηελ πφξηα ηνπ θάδνπ  

 Κιείλσ ηελ ζήθε. 
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 Παηάσ ην θνπκπί 1 θαη μεθηλάεη ην πιχζηκν  

 Αλνίγσ ην πνξηάθη κε ηηο ζήθεο  

 Γπξίδσ ην θνπκπί ζην πξφγξακκα πνπ ζέισ  

Φύιιν εξγαζίαο 4  

Πξαθηηθή εθαξκνγή, ζχλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα βήκαηα  

Γξαζηεξηφηεηα 1 

χλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα βήκαηα  

Σα ηξία θνπκπηά ηνπ πιπληεξίνπ.  

Έλσζε ην θάζε θνπκπί κε ηε ρξήζε ηνπ  

Κνπκπί 1    Ξεθηλάεη ην πιχζηκν  

Κνπκπί 2    Γελ ζέισ λα ζηχςσ ηα ξνχρα 

Κνπκπί 3    Σα ξνχρα λα κείλνπλ κέζα ζην λεξφ γηα πνιχ ψξα  

Έλσζε ην δηαθόπηε κε ηε ρξήζε  

Γηαθφπηεο 4   δηαιέγσ ηελ ζεξκνθξαζία 60 ή 90 

Γηαθφπηεο 5   δηαιέγσ ην πξφγξακκα Α  ή Β  

Βάιε έλα ηηθ ζηε ζσζηή απάληεζε  

Σα αζπξφξνπρα ηα πιέλνπκε : ζηνπο 90 βαζκνχο 

    ζηνπο 60 βαζκνχο  

    ζην πξφγξακκα Α 

    ζην πξφγξακκα Β 

Σα ρξσκαηηζηά ηα πιέλνπκε : ζηνπο 90 βαζκνχο 
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    ζηνπο 60 βαζκνχο  

    ζην πξφγξακκα Α 

    ζην πξφγξακκα Β 

Βάιε έλα ηηθ ζηε ζσζηή απάληεζε  

Σα αζπξφξνπρα ηα πιέλνπκε : ζηνπο 90 βαζκνχο 

    ζηνπο 60 βαζκνχο  

    ζην πξφγξακκα Α 

    ζην πξφγξακκα Β 

Σα ρξσκαηηζηά ηα πιέλνπκε : ζηνπο 90 βαζκνχο 

    ζηνπο 60 βαζκνχο  

    ζην πξφγξακκα Α 

    ζην πξφγξακκα Β 

Γξαζηεξηφηεηα 2 

Αθνινπζνχκε φια ηα βήκαηα θαη πιέλνπκε ξνχρα  

Έρσ λα πιχλσ ζεληφληα θαη πεηζέηεο . 

Γηάιεμε ην πξφγξακκα 

Γηάιεμε ηελ ζεξκνθξαζία  

Βάιε ηα ξνχρα ζηνλ θάδν  

Βάιε ην απνξξππαληηθφ ζηελ ζσζηή ζήθε  

Βάιε ην καιαθηηθφ ζηε ζσζηή ζήθε  
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Πάηεζε ην θνπκπί γηα λα μεθηλήζεη ην πξφγξακκα 

Δπαλαιακβάλνπκε φζεο θνξέο ρξεηαζηεί κε δηαθνξεηηθά ξνχρα, ρξσκαηηζηά.  

4ν βήκα  

Γλσξηκία κε ηηο εηηθέηεο ησλ ξνχρσλ 

Σηόρνο : αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο, πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο, 

ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, γλψζεηο, αλάπηπμε πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ νηθηαθήο ζπζθεπήο  

Υιηθό : ξνχρα, εηηθέηεο, θάξηεο κε ηα ζήκαηα ησλ ξνχρσλ, θχιια εξγαζίαο  

Φύιιν εξγαζίαο 1 Κάξηεο κε ηα ζήκαηα θαη ηηο εμεγήζεηο ηνπο. Αλάγλσζε.  

 

1ε θάξηα  

Σν ξνχρν πξέπεη λα πιέλεηαη ζην ρέξη 

 

2ε θάξηα 

Απαγνξεχεηαη ην ζίδεξν  

 

3ε θάξηα  
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4ε θάξηα  

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ιεπθαληηθνχ 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 1 Αληηζηνίρηζε ηηο επεμεγήζεηο κε ηα ζήκαηα  

 

   Απαγνξεχεηαη ην ζίδεξν 

   Μέγηζηε ζεξκνθξαζία πιπζίκαηνο 30 βαζκνί 



82 
 

  Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ιεπθαληηθνχ 

 

    Σν ξνχρν πξέπεη λα πιέλεηαη ζην ρέξη 

Γξαζηεξηφηεηα 2  

Βξεο ηηο ζσζηέο θάξηεο θαη ηνπνζέηεζέ ηηο δίπια ζηα ξνύρα 

εληφλη άζπξν . Μπνξεί λα πιπζεί ζηνπο 90 βαζκνχο, κπνξεί λα ζηδεξσζεί, κπνξψ λα 

βάισ ιεπθαληηθφ. 

Υξσκαηηζηφ κπινπδάθη . Μπνξεί λα πιπζεί ζηνπο 40 βαζκνχο, δελ κπνξεί λα 

ζηδεξσζεί, δελ κπνξψ λα βάισ ιεπθαληηθφ. 

Μάιιηλε κπινχδα. Μπνξεί λα πιπζεί ζην ρέξη 

Γξαζηεξηόηεηα 3 Γηάιεμε ηελ ζσζηή απάληεζε  

Α. Έρσ λα πιχλσ άζπξα ζεληφληα θαη πεηζέηεο. 

Σα πιέλσ ζην ρέξη     λαη   φρη √ 

Σα πιέλσ ζηνπο 90 βαζκνχο    λαη √  φρη  

Μπνξψ λα βάισ ιεπθαληηθφ   λαη √  φρη 

Μπνξψ λα ηα ζηδεξψζσ    λαη √  φρη 

 

Β. Έρσ λα πιχλσ ρξσκαηηζηά κπινπδάθηα 
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Σα πιέλσ ζην ρέξη     λαη √  φρη  

Σα πιέλσ ζηνπο 40 βαζκνχο    λαη √  φρη  

Μπνξψ λα βάισ ιεπθαληηθφ   λαη   φρη √ 

Μπνξψ λα ηα ζηδεξψζσ    λαη √  φρη 

 

Γ. Έρσ λα πιχλσ κάιιηλεο κπινχδεο 

Σηο πιέλσ ζην ρέξη     λαη √  φρη  

Σηο πιέλσ ζηνπο 40 βαζκνχο    λαη   φρη √ 

Μπνξψ λα βάισ ιεπθαληηθφ   λαη   φρη √ 

Μπνξψ λα ηηο ζηδεξψζσ    λαη   φρη √ 

 

Γ. Έρσ λα πιχλσ βακβαθεξά άζπξα εζψξνπρα 

Σα πιέλσ ζην ρέξη     λαη √  φρη  

Σα πιέλσ ζηνπο 60 βαζκνχο    λαη √  φρη  

Μπνξψ λα βάισ ιεπθαληηθφ   λαη √  φρη 

Μπνξψ λα ηα ζηδεξψζσ    λαη √  φρη 

 

Φύιιν εξγαζίαο 2  

Πξαθηηθή εθαξκνγή, ζχλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα βήκαηα  

Γξαζηεξηφηεηα 1  
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Έρσ κπξνζηά κνπ έλα θαιάζη κε άπιπηα ξνχρα.  

Βήκαηα :  

Σα ρσξίδσ ζε ιεπθά θαη ρξσκαηηζηά. Κνηηάσ ηηο εηηθέηεο γηα λα δσ αλ ηα 

ρξσκαηηζηά πξέπεη λα πιπζνχλ ζην ρέξη.  

Λεπθά  

Αλνίγσ ηελ πφξηα ηνπ θάδνπ  

Βάδσ κέζα ηα ξνχρα 

Κιείλσ ηελ πφξηα ηνπ θάδνπ  

Αλνίγσ ην πνξηάθη κε ηηο ζήθεο  

Βάδσ ζηε ζήθε ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ηελ πνζφηεηα πνπ ρσξάεη ζηνλ δνζνκεηξεηή. 

Βάδσ ζηε ζήθε ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ πνζφηεηα κέρξη ηελ έλδεημε ΜΑΥ 

Κιείλσ ηελ ζήθε. 

Γπξίδσ ηνλ δηαθφπηε ζην πξφγξακκα Α  

Γπξίδσ ηνλ δηαθφπηε ζηελ ζεξκνθξαζία 60  

Παηάσ ην θνπκπί 1 γηα λα μεθηλήζεη ην πιχζηκν  

Πεξηκέλσ λα ηειεηψζεη ην πιχζηκν ( 1 ψξα ) 

Αλνίγσ ηελ πφξηα ηνπ θάδνπ θαη βγάδσ ηα ξνχρα. 

Γξαζηεξηφηεηα 2 

Δπαλαιακβάλσ κε ηα ρξσκαηηζηά  

Αλνίγσ ηελ πφξηα ηνπ θάδνπ  

Βάδσ κέζα ηα ξνχρα 
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Κιείλσ ηελ πφξηα ηνπ θάδνπ  

Αλνίγσ ην πνξηάθη κε ηηο ζήθεο  

Βάδσ ζηε ζήθε ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ηελ πνζφηεηα πνπ ρσξάεη ζηνλ δνζνκεηξεηή. 

Βάδσ ζηε ζήθε ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ πνζφηεηα κέρξη ηελ έλδεημε ΜΑΥ 

Κιείλσ ηελ ζήθε. 

Γπξίδσ ηνλ δηαθφπηε ζην πξφγξακκα Β 

Γπξίδσ ηνλ δηαθφπηε ζηελ ζεξκνθξαζία 40  

Παηάσ ην θνπκπί 1 γηα λα μεθηλήζεη ην πιχζηκν  

Πεξηκέλσ λα ηειεηψζεη ην πιχζηκν ( 1 ψξα ) 

Αλνίγσ ηελ πφξηα ηνπ θάδνπ θαη βγάδσ ηα ξνχρα. 

 

Φύιιν εξγαζίαο 3  

Γξαζηεξηφηεηα 1  Παηρλίδη ξφισλ  

Ζ καζήηξηα είλαη ε ππάιιεινο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηα πιπληήξηα  

Ζ εθπαηδεχηξηα είλαη απηή πνπ θέξλεη ηα ξνχρα 

Κάλνπκε αλάγλσζε ηνπ δηαιφγνπ κε ελαιιαγή ησλ ξφισλ  

 Καιεκέξα, είζηε ε ππεχζπλε ησλ πιπληεξίσλ ;  

 Ναη παξαθαιψ ηη ζα ζέιαηε;  

 Θα ήζεια λα πιχλσ απηά ηα ξνχρα αιιά δελ μέξσ λα ρεηξίδνκαη ην πιπληήξην 

κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε;  

 Βεβαίσο, ηη ξνχρα έρεηε;  

 Έρσ απηά ηα ζεληφληα θαη ηηο πεηζέηεο. 
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 Θα βάινπκε ηα ξνχρα ζηνλ θάδν, ζα δηαιέμνπκε ην πξφγξακκα Α απφ ηνλ 

δηαθφπηε 1 θαη ηελ ζεξκνθξαζία 90 απφ ηνλ δηαθφπηε 2  

Κάλνπκε αλάγλσζε ηνπ δηαιφγνπ θαη αιιάδνπκε ηηο ιέμεηο πνπ είλαη επηζεκαζκέλεο 

κε ιέμεηο πνπ επηιέγνπκε ( ρξσκαηηζηά ξνχρα, πξφγξακκα Β, ζεξκνθξαζία 60) 

 Καιεκέξα, είζηε ε ππεχζπλε ησλ πιπληεξίσλ ;  

 Ναη παξαθαιψ ηη ζα ζέιαηε;  

 Θα ήζεια λα πιχλσ απηά ηα ξνχρα αιιά δελ μέξσ λα ρεηξίδνκαη ην πιπληήξην 

κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε;  

 Βεβαίσο, ηη ξνχρα έρεηε;  

 Έρσ απηά ηα ζεληφληα θαη ηηο πεηζέηεο. 

 Θα βάινπκε ηα ξνχρα ζηνλ θάδν, ζα δηαιέμνπκε ην πξφγξακκα Α απφ ηνλ 

δηαθφπηε 1 θαη ηελ ζεξκνθξαζία 90 απφ ηνλ δηαθφπηε 2  

Απηναμηνιόγεζε  

Πσο αηζζάλεζαη ηψξα πνπ κάζακε απηά ηα πξάγκαηα γηα ην πιπληήξην;  

Νηώζσ πνιύ ραξνύκελε θαη κνπ αξέζεη πνιύ  

Ννκίδεηο φηη κπνξείο λα βάιεηο πιπληήξην κφλε ζνπ ζην ζπίηη ; 

Ναη λνκίδσ όηη κπνξώ λα ην θάλσ θαη ζα ην πξνζπαζήζσ 

Ννκίδεηο φηη απηφ ζα κπνξνχζεο λα ην θάλεηο ζαλ δνπιεηά θαη λα θεξδίδεηο θάπνηα 

ρξήκαηα;  

Θα ήηαλ πνιύ σξαία δνπιεηά ζα πήγαηλα θάπνπ έμσ 

ε πνην κέξνο λνκίδεηο φηη κπνξείο λα θάλεηο απηή ηε δνπιεηά; ε μελνδνρείν, ζε 

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα;  

Έρεη έλα μελνδνρείν εδώ θνληά, ζα ήζεια λα πεγαίλσ εθεί 

5ν βήκα Δμνηθείσζε κε ην ζίδεξν 
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Σηόρνο : αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο, πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο, 

ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, γλψζεηο, αλάπηπμε πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ νηθηαθήο ζπζθεπήο  

Υιηθό : ζίδεξν, θάξηεο , θχιια εξγαζίαο  

Φύιιν εξγαζίαο 1  

Γξαζηεξηφηεηα 1  

Αλάγλσζε θεηκέλνπ 

Σν ζίδεξν είλαη κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ιεηάλνπκε θαη λα 

απνζηεηξψζνπκε ηα ξνχρα. Σν ζίδεξν απνηειείηαη απφ κηα ιαβή θαη κηα κεηαιιηθή 

πιάθα πνπ ζεξκαίλεηαη κφιηο βάινπκε ην ζίδεξν ζηελ πξίδα.  

Δηθφλα 1. Σν ζίδεξν  

Πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ην ζίδεξν κε πξνζνρή γηα λα κελ θανχκε. Πνηέ δελ 

αθνπκπνχκε ηελ πιάθα ηνπ ζίδεξνπ φηαλ είλαη ζηελ πξίδα. Πάλσ ζην ζίδεξν ππάξρεη 

έλαο δηαθφπηεο πνπ ξπζκίδεη ηελ ζεξκνθξαζία. ηαλ γπξίζσ ηνλ δηαθφπηε ζην 1 ε 

ζεξκνθξαζία είλαη ρακειή θαη κπνξψ λα ζηδεξψζσ ηα επαίζζεηα ξνχρα. ην 2 

κπνξψ λα ζηδεξψζσ ηα πνπθάκηζα θαη ηηο κπινχδεο θαη ζην 3 ηα ζεληφληα. Γηα λα 

ζηδεξψζσ ρξεηάδνκαη έλα ζίδεξν θαη κηα ζηδεξψζηξα.  
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Δηθφλα 2 . Ζ ζηδεξψζηξα 

Πάληα αθήλσ ην ζίδεξν ζηελ κεηαιιηθή βάζε ηεο ζηδεξψζηξαο φηαλ δελ ην 

ρξεζηκνπνηψ. Μφιηο ηειεηψζσ ην ζηδέξσκα, βγάδσ ην ζίδεξν απφ ηελ πξίδα.  

Γξαζηεξηφηεηα 2 

Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

 Ση είδνπο ζπζθεπή είλαη ην ζίδεξν;  

 Γηαηί ζηδεξψλνπκε ηα ξνχρα; 

 Απφ πνηα κέξε απνηειείηαη ην ζίδεξν; 

 Πσο ιεηηνπξγεί ην ζίδεξν; 

 Ση ξπζκίδεη ν δηαθφπηεο; 

 Πνηά ξνχρα ζηδεξψλσ κε ρακειή ζεξκνθξαζία (1) ; 

 Πνηά ξνχρα ζηδεξψλσ κε κέηξηα ζεξκνθξαζία (2); 

 Πνηά ξνχρα ζηδεξψλσ κε κέηξηα ζεξκνθξαζία (3); 

 Ση ρξεηάδνκαη γηα λα ζηδεξψζσ; 

 Πνπ αθήλσ ην ζίδεξν φηαλ ηειεηψζσ ην ζηδέξσκα; 

Γξαζηεξηφηεηα 3 

πκπιήξσζε κε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ  

Σν ζίδεξν είλαη κηα ……………… ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ………..θαη 

λα …………………ηα ξνχρα. Σν ζίδεξν απνηειείηαη απφ κηα ………….θαη κηα 

………………………πνπ ζεξκαίλεηαη κφιηο βάινπκε ην ζίδεξν ζηελ ………….  
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Πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ην ζίδεξν κε ………………. γηα λα κελ ……………….. 

Πνηέ δελ ………………….. ηελ πιάθα ηνπ ζίδεξνπ φηαλ είλαη ζηελ …………….. 

Πάλσ ζην ζίδεξν ππάξρεη έλαο …………………. πνπ ξπζκίδεη ηελ ……………….. 

ηαλ γπξίζσ ηνλ δηαθφπηε ζην 1 ε ζεξκνθξαζία είλαη …………….. θαη κπνξψ λα 

ζηδεξψζσ ηα …………………..ξνχρα. ην 2 κπνξψ λα ζηδεξψζσ ηα 

……………………θαη ηηο ………………… θαη ζην 3 ηα ………………..ζεληφληα. 

Γηα λα ζηδεξψζσ ρξεηάδνκαη έλα ζίδεξν θαη κηα …………….. 

Πάληα αθήλσ ην ζίδεξν ζηελ ………………….. ηεο ζηδεξψζηξαο φηαλ δελ ην 

ρξεζηκνπνηψ. Μφιηο ηειεηψζσ ην ζηδέξσκα, ………………ην ζίδεξν απφ ηελ 

…………..  

Γξαζηεξηφηεηα 4  

Γηάιεμε ηελ ζσζηή απάληεζε  

Με ην ζίδεξν : α) Καζαξίδσ ηα ξνχρα 

β) Λεηαίλσ θαη απνζηεηξψλσ ηα ξνχρα √ 

2. Σν ζίδεξν ιεηηνπξγεί : α) φηαλ ην βάισ ζηελ πξίδα √ 

β) ρσξίο λα ην βάισ ζηελ πξίδα 

3. ηαλ βάισ ην ζίδεξν ζηελ πξίδα: α) δεζηαίλεηαη ε ιαβή  

β) δεζηαίλεηαη ε κεηαιιηθή βάζε √ 

4. Ο δηαθφπηεο ξπζκίδεη : α) ηελ ζεξκνθξαζία √ 

β) ηελ ηαρχηεηα  

5. Με ηνλ δηαθφπηε ζην 1 : α) ζηδεξψλσ ηα ζεληφληα  

β) ζηδεξψλσ ηα επαίζζεηα ξνχρα √ 

6. Με ηνλ δηαθφπηε ζην 2 : α) ζηδεξψλσ ηα επαίζζεηα ξνχρα  
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β) ζηδεξψλσ ηα πνπθάκηζα θαη ηηο κπινχδεο √ 

7. Με ηνλ δηαθφπηε ζην 3 : α) ζηδεξψλσ ηα ζεληφληα √ 

β) ζηδεξψλσ ηα πνπθάκηζα θαη ηηο κπινχδεο  

8. Μφιηο ηειεηψζσ ην ζηδέξσκα : α) βγάδσ ην ζίδεξν απφ ηελ πξίδα √ 

β) αθήλσ ην ζίδεξν ζηελ πξίδα  

Γξαζηεξηφηεηα 5  

Φηηάμε πξνηάζεηο κε ηηο ιέμεηο  

ζίδεξν / ειεθηξηθή ζπζθεπή / ρξεζηκνπνηψ / ιεηαίλσ / απνζηεηξψλσ / ξνχρα  

ζίδεξν / απνηειψ / ιαβή / κεηαιιηθή πιάθα  

κεηαιιηθή πιάθα / ζεξκαίλσ / βάδσ / ζίδεξν / πξίδα  

ρεηξίδνκαη / ζίδεξν / πξνζνρή / θαίγνκαη 

αθνπκπψ / πιάθα / πξίδα  

ζίδεξν / δηαθφπηεο / ξπζκίδσ / ζεξκνθξαζία 

δηαθφπηεο / 1 / ζεξκνθξαζία / ρακειή / ζηδεξψλσ / επαίζζεηα ξνχρα  

δηαθφπηεο / 2 / ζηδεξψλσ / πνπθάκηζα / κπινχδεο / 3 / ζεληφληα  

ζηδεξψλσ / ρξεηάδνκαη / ζίδεξν / ζηδεξψζηξα 

αθήλσ / ζίδεξν / κεηαιιηθή βάζε / ρξεζηκνπνηψ 

ηειεηψλσ / ζηδέξσκα / βγάδσ / ζίδεξν / πξίδα  

Γξαζηεξηφηεηα 6 

Γξάθσ ιίγα ιφγηα γηα ην ζίδεξν  
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6ν βήκα Δμνηθείσζε κε ην ζίδεξν 

Σηόρνο : αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο, πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο, 

ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, γλψζεηο, αλάπηπμε πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ νηθηαθήο ζπζθεπήο  

Υιηθό : ζίδεξν, θάξηεο , θχιια εξγαζίαο  

Φύιιν εξγαζίαο 1  

Υιηθά: Κάξηεο κε ηα ζήκαηα απφ ηηο εηηθέηεο ησλ ξνχρσλ, ξνχρα, ζίδεξν. 

Γξαζηεξηφηεηα 1 

Αλάγλσζε  

Κάπνηα ζίδεξα έρνπλ αηκφ. Απηά έρνπλ έλαλ δηαθφπηε πνπ φηαλ ηνλ παηάσ βγαίλεη 

αηκφο. Ο αηκφο δεκηνπξγείηαη απφ ην λεξφ πνπ βάδσ ζην ζίδεξν απφ ηελ εηδηθή 

ππνδνρή. Αλ ζέισ λα ζηδεξψζσ ζεληφληα ζα πξέπεη λα βάισ λεξφ ζην ζίδεξν. 

ηεξίδσ ην ζίδεξν ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θαη αλνίγσ ηελ ππνδνρή γηα ην λεξφ. 

Παίξλσ λεξφ κε ηελ εηδηθή κεδνχξα θαη ξίρλσ λεξφ ζηελ ππνδνρή κέρξη λα γεκίζεη. 

Κιείλσ ηελ ππνδνρή θαη βάδσ ην ζίδεξν ζηελ πξίδα. 

Γξαζηεξηφηεηα 2 

Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

Πφηε ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ αηκφ; 

Πψο δεκηνπξγείηαη ν αηκφο ζην ζίδεξν;  

Πψο βάδσ ην λεξφ ζην ζίδεξν;  

Πξψηα βάδσ ην λεξφ ή ην ζίδεξν ζηελ πξίδα; 

Σν ζηδέξσκα. Γηα λα ζηδεξψζσ ηα ξνχρα πξψηα ηα μερσξίδσ.  

εληφληα θαη πεηζέηεο ζα ηα ζηδεξψζσ κε ηνλ δηαθφπηε ζην 3. 
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Μπινπδάθηα θαη ρξσκαηηζηά ζα ηα ζηδεξψζσ κε ηνλ δηαθφπηε ζην 2. 

Δπαίζζεηα θαη πιεθηά ζα ηα ζηδεξψζσ κε ηνλ δηαθφπηε ζην 1. 

Κνηηάδσ ηηο εηηθέηεο ησλ ξνχρσλ. Ζ εηηθέηα 1 κνπ δείρλεη φηη κπνξψ λα ζηδεξψζσ ην 

ξνχρν κε ηελ ζεξκνθξαζία 3. Ζ εηηθέηα 2 κνπ δείρλεη φηη κπνξψ λα ζηδεξψζσ ην 

ξνχρν κε ηελ ζεξκνθξαζία 2. Ζ εηηθέηα 3 κνπ δείρλεη φηη κπνξψ λα ζηδεξψζσ ην 

ξνχρν κε ηελ ζεξκνθξαζία 3. Ζ εηηθέηα 4 κνπ δείρλεη φηη απαγνξεχεηαη ην ζηδέξσκα. 

Ζ εηηθέηα 5 κνπ δείρλεη φηη απαγνξεχεηαη ην ζηδέξσκα κε αηκφ. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 3 

Υσξίδσ ηα ξνχρα αλάινγα κε ηηο εηηθέηεο ηνπο θαη βάδσ ζην θαζέλα ζηελ θάξηα κε 

ηελ εηηθέηα γηα ην ζίδεξν πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. 

Γξαζηεξηφηεηα 4 

Παξαθνινχζεζε βίληεν 

Παξαθνινπζνχκε ην βίληεν θαη ην ζηακαηνχκε ζε θάζε βήκα. 

http://www.youtube.com/watch?v=nIkb7Bnon1E 

 Γηπιψλνπκε ην ζεληφλη ζηα δχν θαη ην βάδνπκε ζηελ ζηδεξψζηξα 

 ηδεξψλνπκε κε απαιέο θηλήζεηο κπξνο πίζσ 

 Γελ αθήλνπκε ην ζίδεξν πάλσ ζην ζεληφλη γηα πνιχ ψξα γηαηί κπνξεί λα θαεί 

 Μφιηο ηειεηψζνπκε ηελ κία πιεπξά, γπξίδνπκε ην ζεληφλη απφ ηελ άιιε θαη 

ζηδεξψλνπκε μαλά 

 Γηπιψλνπκε ην ζεληφλη φζεο θνξέο ρξεηαζηεί 

 Βγάδνπκε ην ζίδεξν απφ ηελ πξίδα. 
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Γξαζηεξηφηεηα 5 

Βάιε ηηο πξνηάζεηο ζηελ ζσζηή ζεηξά 

 Γηπιψλνπκε ην ζεληφλη φζεο θνξέο ρξεηαζηεί 

 Βγάδνπκε ην ζίδεξν απφ ηελ πξίδα. 

 Γηπιψλνπκε ην ζεληφλη ζηα δχν θαη ην βάδνπκε ζηελ ζηδεξψζηξα 

 Μφιηο ηειεηψζνπκε ηελ κία πιεπξά, γπξίδνπκε ην ζεληφλη απφ ηελ άιιε θαη 

ζηδεξψλνπκε μαλά 

 Γελ αθήλνπκε ην ζίδεξν πάλσ ζην ζεληφλη γηα πνιχ ψξα γηαηί κπνξεί λα θαεί 

 ηδεξψλνπκε κε απαιέο θηλήζεηο κπξνο πίζσ 

 

Γξαζηεξηφηεηα 6 

Δηνηκάδσ ην ζίδεξν. Αλνίγσ ηελ ζηδεξψζηξα, βάδσ ην ζίδεξν ζηελ κεηαιιηθή βάζε.  

Γξαζηεξηφηεηα 7 

Αθνινπζψ ηα βήκαηα θαη ζηδεξψλσ κηα πεηζέηα θαη έλα ζεληφλη.  

5ε θάζε: Αμηνιόγεζε απνηειέζκαηνο 

Παξά ηε δηάγλσζε ηεο κέηξηαο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, ε καζήηξηα αληαπνθξίζεθε 

κε επθνιία ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ πεηξάκαηνο, ηφζν ζηηο γισζζηθέο αζθήζεηο φζν θαη 

ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε. Ζ ηθαλφηεηα ηεο λα αληηιακβάλεηαη ηηο νδεγίεο θαη λα ηηο 

εθηειεί κε αθξίβεηα καο νδήγεζε ζηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αξρηθά 

πεξηνξηδφηαλ ζηελ ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ, ζηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζίδεξνπ 

πνπ εκπεξηέρεη κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο θαη απαηηεί κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα 

ζπγθέληξσζεο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ απξφζκελα πνιχ ζεηηθά ηφζν ζην γλσζηηθφ 

επίπεδν φζν θαη ζην επίπεδν θηλεηνπνίεζεο ψζηε λα ζεσξνχκε πσο νη ζηφρνη καο 

επεηεχρζεζαλ ζην αλψηεξν επίπεδν.  
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3.5.  Πνζνηηθή έξεπλα  

Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπλειέγεζαλ κε ηελ ρνξήγεζε κηθξήο θιίκαθαο 

εξσηεκαηνινγίνπ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006: 136) κε βάζε ηηο ππνζέζεηο ηεο 

έξεπλαο. Σα εξσηεκαηνιφγηα δηεξεχλεζαλ ηηο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο ειεγρφκελεο κεηαβιεηήο ηνπ πεηξάκαηνο (εθκάζεζεο πξαθηηθψλ 

δεμηνηήησλ ιεηηνπξγίαο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ) ζηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ – αλάγλσζεο, ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο πξν-επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο, φπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

(ΠΑΠΔΑ), ηνπ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχηνπ (ΤΠΔΠΘ, 2009: 11). 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηε καζήηξηα 

ελήιηθεο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο βαζίζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο 

ζρεηηθά κε ηηο ςπρνδπλακηθέο θαη ηηο θνηλσληνδπλακηθέο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε καζήηξηα ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε πξαθηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ηελ ςπρνινγηθή εηνηκφηεηα γηα ηελ ελδερφκελε είζνδφ ηεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ηελ ζηάζε θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εζεινληψλ γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο απνξξφθεζήο ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη απαληήζεηο θαηαγξάθεθαλ 

κε LIKERT ηξηψλ εθδνρψλ, (ηθαλνπνηεηηθά – ειάρηζηα – θαζφινπ). Ζ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ πεξηγξαθηθή κέζνδν ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 

3.6.  πκπεξάζκαηα  

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε ελήιηθεο εζεινληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηελ καζήηξηα θαη ηα ππφινηπα άηνκα πνπ 

απαζρνινχληαη ζην ΚΔΦΗΑΠ Καιακάηαο. πλνιηθά δηαλεκήζεθαλ 10 

εξσηεκαηνιφγηα θαη επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα φια.  

Πξνθνξηθόο ιόγνο-αλάγλσζε 

Οη πξψηεο ηξεηο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ αλάγλσζε ησλ 

αηφκσλ κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε. ηελ εξψηεζε «Πόζν λνκίδεηε από ηελ εκπεηξία 

ζαο όηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα αλαθέξεη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

έρεη εθηειέζεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα», 4 άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά, 5 άηνκα 
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απάληεζαλ Διάρηζηα, θαη έλα άηνκν απάληεζε Καζόινπ. ηελ εξψηεζε «Πφζν 

λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ζχληνκα γξαπηά θείκελα», 2 άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά θαη 8 

άηνκα απάληεζαλ Διάρηζηα. ηελ εξψηεζε «Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη 

έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε δηάινγν γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα»; 6 άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά θαη 4 άηνκα 

απάληεζαλ Διάρηζηα.  

Πίλαθαο 1. Πξνθνξηθφο ιφγνο -Αλάγλσζε 

 Ηθαλνπνηεηηθά  Διάρηζηα  Καζφινπ 

Δξψηεζε 1 40% 50% 10% 

Δξψηεζε 2 20% 80%  

Δξψηεζε 3 60% 40%  

 

Χπρνθηλεηηθόηεηα 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ηνκέα ηεο Φπρνθηλεηηθφηεηαο, ζηελ 1
ε
 εξψηεζε 

«Πόζν λνκίδεηε από ηελ εκπεηξία ζαο όηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί 

λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη ηνπο δηαθόπηεο ελόο πιπληεξίνπ κε ζπλείδεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο» 5 άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά, 2 άηνκα απάληεζαλ 

Διάρηζηα θαη 3 άηνκα απάληεζαλ Καζόινπ. ηελ εξψηεζε «Πόζν λνκίδεηε από ηελ 

εκπεηξία ζαο όηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα ξπζκίζεη ηνπο 

δηαθόπηεο από έλα ζίδεξν αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο», 3 άηνκα απάληεζαλ 

Ιθαλνπνηεηηθά, 5 άηνκα απάληεζαλ Διάρηζηα θαη 2 άηνκα απάληεζαλ Καζόινπ. 

Πίλαθαο 2. Φπρνθηλεηηθφηεηα 

 Ηθαλνπνηεηηθά  Διάρηζηα  Καζφινπ 

Δξψηεζε 1 50% 20% 30% 

Δξψηεζε 2 30% 50% 20% 

 

Ννεηηθέο ηθαλόηεηεο 

ηνλ ηνκέα ησλ Ννεηηθψλ ηθαλνηήησλ ζηελ 1
ε
 εξψηεζε «Πόζν λνκίδεηε από ηελ 

εκπεηξία ζαο όηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη θαη 

λα πξνζέρεη ηηο νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ θαη ηνπ ζίδεξνπ», 2 

άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά, 6 άηνκα απάληεζαλ Διάρηζηα θαη 2 άηνκα 



96 
 

απάληεζαλ Καζόινπ. ηελ εξψηεζε «Πόζν λνκίδεηε από ηελ εκπεηξία ζαο όηη έλα 

άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηνπο θηλδύλνπο θαη λα 

πξνιαβαίλεη αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ηε ρξήζε κηαο ειεθηξηθήο 

ζπζθεπήο», 4 άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά, 2 άηνκα απάληεζαλ Διάρηζηα θαη 4 

άηνκα απάληεζαλ Καζόινπ.  

Πίλαθαο 3. Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο 

 Ηθαλνπνηεηηθά  Διάρηζηα  Καζφινπ 

Δξψηεζε 1 20% 60% 20% 

Δξψηεζε 2 40% 20% 40% 

 

Σπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

ηελ 1
ε
 εξψηεζε γηα ηελ πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, «Πόζν λνκίδεηε από ηελ 

εκπεηξία ζαο όηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα αθνύεη κε πξνζνρή 

όηαλ ηεο κηινύλ θαη λα δεηάεη βνήζεηα», 7 άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά θαη 3 

άηνκα απάληεζαλ Διάρηζηα. ηελ εξψηεζε «Πόζν λνκίδεηε από ηελ εκπεηξία ζαο όηη 

έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα πξόζσπα ηνπ 

ζρνιηθνύ / επαγγεικαηηθνύ πεξηβάιινληνο» 8 άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά θαη 2 

άηνκα απάληεζαλ Διάρηζηα. ηελ 3
ε
 εξψηεζε «Πόζν λνκίδεηε από ηελ εκπεηξία ζαο 

όηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα εθηηκάεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο 

άιινπο» 5 άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά, 4 άηνκα απάληεζαλ Διάρηζηα θαη 1 

άηνκν απάληεζε Καζόινπ.  

Πίλαθαο 4. πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε  

 Ηθαλνπνηεηηθά  Διάρηζηα  Καζφινπ 

Δξψηεζε 1 70% 30%  

Δξψηεζε 2 80% 20%  

Δξψηεζε 3 50% 40% 10% 

 

Πξν-επαγγεικαηηθή εηνηκόηεηα 

ηνλ ηνκέα ηεο Πξν-επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο, ζηελ 1
ε
 εξψηεζε «Πόζν λνκίδεηε 

από ηελ εκπεηξία ζαο όηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ», 1 άηνκν απάληεζε 

Ιθαλνπνηεηηθά, 6 άηνκα απάληεζαλ Διάρηζηα θαη 3 άηνκα απάληεζαλ Καζόινπ. ηελ 
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2
ε
 εξψηεζε «Πόζν λνκίδεηε από ηελ εκπεηξία ζαο όηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή 

πζηέξεζε κπνξεί λα κάζεη λα ρεηξίδεηαη ζσζηά θαη ρσξίο θηλδύλνπο κηα ειεθηξηθή 

ζπζθεπή», 6 άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά, 2 άηνκα απάληεζαλ Διάρηζηα θαη 2 

άηνκα απάληεζαλ Καζόινπ. ηελ 3
ε
 εξψηεζε «Πόζν λνκίδεηε από ηελ εκπεηξία ζαο 

όηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα ρεηξηζηεί κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή 

ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ελόο εξγαζηαθνύ ρώξνπ όπσο ηα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα ή 

έλα μελνδνρείν», 6 άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά, 3 άηνκα απάληεζαλ Διάρηζηα 

θαη 1 άηνκν απάληεζε Καζόινπ. ηελ 4
ε
 εξψηεζε «Πόζν λνκίδεηε από ηελ εκπεηξία 

ζαο όηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο κεηά από θαηάιιειε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε», 8 άηνκα απάληεζαλ 

Ιθαλνπνηεηηθά θαη 2 άηνκα απάληεζαλ Διάρηζηα. ηελ 5
ε
 εξψηεζε «Πόζν λνκίδεηε 

από ηελ εκπεηξία ζαο όηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα θηάζεη ζε 

επίπεδν απηόλνκεο δηαβίσζεο», 5 άηνκα απάληεζαλ Ιθαλνπνηεηηθά θαη 5 άηνκα 

απάληεζαλ Διάρηζηα. 

Πίλαθαο 5. Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα 

 Ηθαλνπνηεηηθά  Διάρηζηα  Καζφινπ 

Δξψηεζε 1 10% 60% 30% 

Δξψηεζε 2 60% 20% 20% 

Δξψηεζε 3 60% 30% 10% 

Δξψηεζε 4 80% 20%  

Δξψηεζε 5 50% 50%  

 

ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ γηα ηνλ Πξνθνξηθφ ιφγν, 40% ησλ εξσηεζέλησλ επέιεμε 

ην Διάρηζηα θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο, 10% επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά θαη ζηηο ηξεηο 

εξσηήζεηο, 40% επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά ζε 2 εξσηήζεηο θαη ην Διάρηζηα ζε 1 

εξψηεζε, κε ην 10% λα επηιέγεη θαη ηηο ηξεηο επηινγέο. 

Πίλαθαο 6. Πξνθνξηθφο ιφγνο 

Δπηινγή Πνζνζηφ επί ησλ 

εξσηήζεσλ 

Πνζνζηφ επί ησλ 

εξσηεζέλησλ 

Ηθαλνπνηεηηθά 100% 10% 



98 
 

Διάρηζηα  100% 40% 

Ηθαλνπνηεηηθά 

Διάρηζηα 

66.6% 

33,3% 

40% 

 

Ηθαλνπνηεηηθά 

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

 

10% 

 

ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ γηα ηελ Φπρνθηλεηηθφηεηα, 20% ησλ εξσηεζέλησλ 

επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά θαη ζηηο 2 εξσηήζεηο, 10% επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά θαη ην 

Καζόινπ, 10% επέιεμε ην Διάρηζηα θαη ζηηο 2 εξσηήζεηο, 20% επέιεμε ην Διάρηζηα 

θαη ην Καζόινπ, 30% επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά θαη ην Διάρηζηα θαη 10% επέιεμε ην 

Καζόινπ θαη ζηηο 2 επηινγέο. 

Πίλαθαο 7. Φπρνθηλεηηθφηεηα 

Δπηινγή Πνζνζηφ επί ησλ 

εξσηήζεσλ 

Πνζνζηφ επί ησλ 

εξσηεζέλησλ 

Ηθαλνπνηεηηθά 100% 20% 

Ηθαλνπνηεηηθά 

Καζφινπ  

50% 

50% 

10% 

Διάρηζηα 100% 10% 

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

50% 

50% 

20% 

Ηθαλνπνηεηηθά 

Διάρηζηα 

50% 

50% 

30% 

Καζφινπ 100% 10% 

ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ γηα ηηο Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο, 20% ησλ εξσηεζέλησλ 

επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά θαη ζηηο 2 εξσηήζεηο, 20% επέιεμε ην Διάρηζηα θαη ην 
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Καζόινπ, 20% επέιεμε ην Καζόινπ θαη ζηηο 2 εξσηήζεηο, 20% επέιεμε ην Διάρηζηα, 

θαη ζηηο 2 εξσηήζεηο θαη 20% επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά θαη ην Διάρηζηα. 

Πίλαθαο 8. Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο 

Δπηινγή Πνζνζηφ επί ησλ 

εξσηήζεσλ 

Πνζνζηφ επί ησλ 

εξσηεζέλησλ 

Ηθαλνπνηεηηθά 100% 20% 

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

50% 

50% 

20% 

Καζφινπ 100% 20% 

Διάρηζηα 100% 20% 

Ηθαλνπνηεηηθά 

Διάρηζηα 

50% 

50% 

20% 

 

ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ γηα ηελ πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, 10% ησλ 

εξσηεζέλησλ επέιεμε ην Διάρηζηα θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο, 50% επέιεμε ην 

Ιθαλνπνηεηηθά θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο, 10% επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά θαη ην 

Διάρηζηα, 20% επέιεμε ην Διάρηζηα θαη ην Ιθαλνπνηεηηθά θαη 10% επέιεμε θαη ηηο 

ηξεηο επηινγέο. 

 

Πίλαθαο 9. πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

Δπηινγή Πνζνζηφ επί ησλ 

εξσηήζεσλ 

Πνζνζηφ επί ησλ 

εξσηεζέλησλ 

Ηθαλνπνηεηηθά 100% 50% 

Διάρηζηα  100% 10% 

Ηθαλνπνηεηηθά 

Διάρηζηα 

66.6% 

33,3% 

10% 

 

Διάρηζηα  66.6% 20% 



100 
 

Ηθαλνπνηεηηθά 33,3%  

Ηθαλνπνηεηηθά 

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

 

10% 

ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ γηα ηελ Πξν-επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα, 10% ησλ 

εξσηεζέλησλ επέιεμε ην Διάρηζηα θαη ην Καζόινπ, 20% επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά, ην 

Διάρηζηα θαη ην Καζόινπ κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά, 40% επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά 

θαη ην Διάρηζηα κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά, 10% επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά, 10% 

επέιεμε ην Ιθαλνπνηεηηθά θαη ην Καζόινπ θαη 10% επέιεμε ην Διάρηζηα θαη ην 

Ιθαλνπνηεηηθά. 

 

Πίλαθαο 10. Πξν-επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα 

 

Δπηινγή Πνζνζηφ επί ησλ 

εξσηήζεσλ 

Πνζνζηφ επί ησλ 

εξσηεζέλησλ 

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

60% 

40% 

10% 

Ηθαλνπνηεηηθά 

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

40% 

40% 

20% 

10% 

 

Ηθαλνπνηεηηθά  

Διάρηζηα 

80% 

20% 

10% 

 

Ηθαλνπνηεηηθά  

Διάρηζηα 

60% 

40% 

20% 

 

Ηθαλνπνηεηηθά  

Διάρηζηα 

40% 

60% 

10% 

 

Ηθαλνπνηεηηθά  100% 10% 

Ηθαλνπνηεηηθά 

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

60% 

20% 

20% 

 

10% 

Ηθαλνπνηεηηθά  60% 10% 
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Καζφινπ 40%  

Διάρηζηα 

Ηθαλνπνηεηηθά  

80% 

20% 

10% 

 

 

Πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα 
 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ πεξηνξηζκέλν ζηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη 

επαγγεικαηηθά κε ηελ καζήηξηα θαη δελ ζηάζεθε δπλαηή ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

ηεο καζήηξηαο ιφγσ πξνζσπηθήο ηνπο άξλεζεο. Γελ ζηάζεθε επίζεο δπλαηή ε 

επίζθεςε ζε ρψξνπο φπνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πιπληεξίσλ ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ θσιπκάησλ. Θεσξνχκε πσο ε 

βησκαηηθή εθκάζεζε ζα είρε επηπξφζζεηα νθέιε αιιά θαη ε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ 

ζα καο νδεγνχζε ζε πην ζθαηξηθή θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο καζήηξηαο. 

πδήηεζε  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ αξρηθά λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε 

δνκεκέλε δηδαζθαιία κπνξεί λα βειηηψζεη ηα επίπεδα πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζην άηνκν πνπ παξνπζηάδεη λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη 

ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ήηαλ πνιχ ζεηηθά. Ζ καζήηξηα έκαζε 

λα ρεηξίδεηαη θαη ηηο δπν ζπζθεπέο κε πξνζεθηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

Δπηβεβαηψζεθε επίζεο θαη ε δεχηεξε ππφζεζε ηεο έξεπλαο, φηη δειαδή ε δηδαζθαιία 

πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ βνεζά ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πξν-επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο. ρεηηθά κε ηελ ηξίηε ππφζεζε θαη κε 

βάζε ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο καζήηξηαο, επηβεβαηψζεθε πσο ε 

δνκεκέλε δηδαζθαιία πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα 

επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε έλα πξνζθεξφκελν επάγγεικα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ή ζε μελνδνρείν. Σέινο, επηβεβαηψζεθε πσο ε εθκάζεζε 

πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαζψο ε καζήηξηα δήισζε πσο αηζζάλεηαη πνιχ ραξνχκελε θαη 

πεξήθαλε πνπ έκαζε λα ιεηηνπξγεί ην πιπληήξην θαη λα ζηδεξψλεη. Ζ επίδξαζε ησλ 

δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ήηαλ αλακθίβνια ζεηηθή ηφζν γηα 

ηελ απηνεηθφλα ηεο καζήηξηαο λνεηηθή πζηέξεζε φζν θαη γηα ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ 
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γηα κειινληηθή απαζρφιεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. Ζ καζήηξηα κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη κηα εξγαζία πνπ απαηηεί ρακειφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο, φρη απαξαίηεηα ζε 

πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ ή ππφ επίβιεςε θαζψο έδεημε ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά 

απηνλνκίαο. Με ηελ εξγαζία ζα θαηαθέξεη λα πξνζαξκνζηεί ηθαλνπνηεηηθά ζηε δσή 

ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηβεβαηψλεηαη θαη ε ηάζε 

εθηίκεζεο ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

απφθιηζε απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο.  

Ζ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο 

αλάγλσζεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή. Αλαπηχρζεθε κηα θαιή δηαπξνζσπηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ εθπαηδεχηξηα θαη ηελ καζήηξηα ε νπνία αηζζάλζεθε ζίγνπξε ψζηε λα 

εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο επηζπκίεο ηεο γηα ην κέιινλ ζρεηηθά κε ηελ 

απφθηεζε νηθνγέλεηαο θαη εξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

ηηο απφςεηο ησλ ελειίθσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ΚΔΦΗΑΠ θαη πνπ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ πσο έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε ειάρηζηα 

κπνξεί λα θαηαλνήζεη γξαπηά θείκελα, λα αλαθέξεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηέιεζε κε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα θαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα δηάινγν γηα ζέκαηα 

θαζεκεξηλφηεηαο. πσο θαίλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

πεηξάκαηνο, απφ ηηο 15 ζπλνιηθά εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ ε καζήηξηα 

απάληεζε ζσζηά ηηο 14 αιιά θαη εθηέιεζε κε επθνιία θαη ζσζηά, ζρεδφλ ην ζχλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα θχιια εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα).  

ηνλ ηνκέα ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ε καζήηξηα αληαπνθξίζεθε πνιχ ζεηηθά ζηνπο 

ηνκείο ηεο πξνζνρήο θαη ηεο αληίιεςεο ησλ νδεγηψλ θαη έδσζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζηηο νδεγίεο πξνθχιαμεο νη νπνίεο ηεο επηζεκάλζεθαλ κε πνιιέο επαλαιήςεηο. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν πηζηεχνπκε φηη έπαημε θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν 

δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο πξνθπιάμεηο απφ ηνπο θηλδχλνπο αιιά θαη ε ειηθία ηεο 

καζήηξηαο πνπ ηεο επηηξέπεη λα έρεη ζπλείδεζε ησλ θηλδχλσλ. ηνλ ηνκέα απηφ νη 

ελήιηθεο εξσηεζέληεο ήηαλ ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί ζεσξψληαο ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο πσο έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί ειάρηζηα λα αληηιακβάλεηαη 

θαη λα πξνζέρεη ηηο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ θαη ηνπ ζίδεξνπ 

θαη ηθαλνπνηεηηθά λα αληηιακβάλεηαη ηνπο θηλδχλνπο θαη λα πξνιαβαίλεη αηπρήκαηα 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε κηαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο.  
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ε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ επίζεο πνιχ ζεηηθά θαζψο ε καζήηξηα δελ παξνπζίαζε δπζθνιία 

ζην λα ρεηξηζηεί ηνπο δηαθφπηεο ηνπ πιπληεξίνπ θαη ηνπ ζίδεξνπ κε ζπλείδεζε ηα 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. ηνλ ηνκέα απηφ νη απαληήζεηο ησλ ελειίθσλ εξσηεζέλησλ 

θπκαίλνληαλ κεηαμχ ηνπ ηθαλνπνηεηηθά, ην νπνίν ζεσξεί ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ 

θαη ηνπ ειάρηζηα. Παξά ηηο δπζθνιίεο ζηελ βξαρχρξνλε κλήκε, ε καζήηξηα απέθηεζε 

ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ.  

ηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο παξνπζηάζηεθε βειηίσζε 

ηεο απηνεθηίκεζεο, ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε αιιά θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

άιινπο. Γελ παξνπζηάζηεθε θαλέλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ απνδνρή ησλ 

θαλφλσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη 

εθπαηδεπφκελνπ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ κειινληηθή ζεηηθή πξννπηηθή θαιήο 

ζπλεξγαζίαο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

επηβεβαηψλνπλ ηα θαιά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ησλ αηφκσλ κε κέηξηα 

λνεηηθή πζηέξεζε θαζψο ζε πςειά πνζνζηά ζεσξνχλ πσο έλα άηνκν κε κέηξηα 

λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα αθνχεη κε πξνζνρή φηαλ ηνπ κηινχλ θαη λα δεηάεη 

βνήζεηα, λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιηθνχ / επαγγεικαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη λα εθηηκάεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο.  

ηνλ ηνκέα ηεο πξν-επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο πνπ απνηεινχζε θαη ηνλ θχξην 

ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο ε καζήηξηα αληαπνθξίζεθε πνιχ ζεηηθά δείρλνληαο 

ζπλείδεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο, έκαζε λα ρεηξίδεηαη κε πξνζνρή 

ηηο ζπζθεπέο θαη επέδεημε ζέιεζε θαη πξνζπκία λα εξγαζηεί ζε κηα ζρεηηθή εξγαζία, 

δηεθδηθψληαο κηα απηφλνκε δηαβίσζε. Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ ζε ζπκθσλία κε 

ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ πσο έλα 

άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα κάζεη λα ρεηξίδεηαη ζσζηά θαη ρσξίο 

θηλδχλνπο κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ελφο εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ φπσο ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ή έλα μελνδνρείν, λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά απφ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη λα θηάζεη 

ζε επίπεδν απηφλνκεο δηαβίσζεο.  
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πληνκνγξαθίεο 

AAIDD: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

APA: American Psychiatric Association 

ΑΜΔΔΑ: Άηνκα Με Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο  

ΑΠΜ: Αηνκηθφ Πξφγξακκα Μεηάβαζεο 

ΓΔΠ-Τ: Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο 

ΓΝ: Γείθηεο Ννεκνζχλεο 

DSM: Diagnostic and Stastistical Manual 

ΔΔΑ: Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

ΔΔΔΔΚ: Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο  

ΚΔΓΓΤ: Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο  

ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ: Κέληξν Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο 

Αηφκσλ Με Αλαπεξίεο 

ΚΔΦΗΑΠ: Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο 

ΛΔΒΓ: Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ 

ΟΟΠ: Οδεγφο Οξζήο Πξαθηηθήο 

ΠΑΠΔΑ: Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

ΜΔΑ: ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο 

ΣΔΔ: Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα  

ΤΠΔΠΘ: Τπνπξγείν Παηδείαο  

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
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Παξάξηεκα 

 

Δξσηεκαηνιφγην 

 

Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη ζα δηαλεκεζεί ζε εζεινληέο ελήιηθεο νη νπνίνη 

έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηελ καζήηξηα ζην ΚΔΦΙΑΠ Καιακάηαο. Σν εξσηεκαηνιόγην 

ζα δηαλεκεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ.  

  

Δξσηεκαηνιόγην γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκόηεηαο αηόκνπ κε κέηξηα 

λνεηηθή πζηέξεζε. 

 

Πξνθνξηθόο ιόγνο – αλάγλσζε:  

1. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα αλαθέξεη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη εθηειέζεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα;  

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

2. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

ζχληνκα γξαπηά θείκελα; 

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

3. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ζε δηάινγν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα;  

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

 

Φπρνθηλεηηθόηεηα 

1. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα αλνίγεη θαη 

λα θιείλεη ηνπο δηαθφπηεο ελφο πιπληεξίνπ κε ζπλείδεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο;  

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

2. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα ξπζκίζεη 

ηνπο δηαθφπηεο απφ έλα ζίδεξν αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο; 

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

 

Ννεηηθέο ηθαλόηεηεο 

1. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα 

αληηιακβάλεηαη θαη λα πξνζέρεη ηηο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ θαη ηνπ ζίδεξνπ;  

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

2. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα 

αληηιακβάλεηαη ηνπο θηλδχλνπο θαη λα πξνιαβαίλεη αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ρξήζε κηαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο;  

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 
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1. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα αθνχεη κε 

πξνζνρή φηαλ ηεο κηινχλ θαη λα δεηάεη βνήζεηα; 

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

2. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιηθνχ / επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο; 

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

3. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα εθηηκάεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο; 

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

 

Πξν-επαγγεικαηηθή εηνηκόηεηα 

1. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ;  

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

2. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα κάζεη λα 

ρεηξίδεηαη ζσζηά θαη ρσξίο θηλδχλνπο κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή;  

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

3. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα ρεηξηζηεί 

κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ελφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ φπσο ηα ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα ή έλα μελνδνρείν;  

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

4. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά απφ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε;  

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

5. Πφζν λνκίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη έλα άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα θηάζεη ζε 

επίπεδν απηφλνκεο δηαβίσζεο;  

Ηθαλνπνηεηηθά □  Διάρηζηα □ Καζφινπ □ 

 

 

Δπραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 
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ΛΙΣΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΑΙΚΧΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ  

Πίλαθαο 1 Α΄ θάζε 

 

Α)Γξακκή καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο. 

Βήκα 1. 

εκεηψλσ κε 
κηα θίηξηλε 

γξακκή ηε ηάμε 

θαη ην εμάκελνη 
θνίηεζεο ηνπ 

ππφ έληαμε 

καζεηή 

Βήκα 2. 

εκεηψλσ (Υ) κε 

κπιε 
ρξψκα ην θνπηάθη 

κε ην επίπε- 

δν ησλ επηδνζεσλ 
Β

Βήκα 3 

Δ
Δλψλσ ηα Υ 

ζ

κε κία γξακκή. 
 

 

λνκα καζεηή :      Π .                          Σάμε : ΚΔΦΗΑΠ      ΖΛΗΚΗΑ:25 

 

 
Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ: ΚΑΛΛΗΧΡΑ ΒΑΓΗΑ 

 
Δηδηθφηεηα;ΦΗΛΟΛΟΓΟ 

Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα: Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο 

1)Πξνθνξηθ

φο ιφγνο 
(2) 

Φπρνθηλεηηθφηεηα  

 

(3) Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο  
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β) Γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ)  
Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ:Καιιηψξα Βάγηα 

 

ΔΠΗΠΔΓΑ 
ΣΑΞΖ ΚΑΗ 

ΔΞΑΜΖΝΧΝ  
 

λνκα καζεηή :  Π.                        Ζιηθία:    25      

 
Σ

Σάμε 
θνίηεζεο 

ΚΔΦΗΑΠ  

β) Γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ)  

Γηδαθηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο: Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα 
 

 Μαζεζηαθή 

εηνηκφηεηα (1) 
Βαζηθέο 

Αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο (2) 

 

Κνηλσληθέο 
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Γ) Γξακκή γεληθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

Βήκα 1. εκεηψλσ κε 

κηα θίηξηλε γξακκή ηε 

ηάμε 

θαη ην εμάκελν 

θνίηεζεο ηνπ 

ππφ έληαμε καζεηή 

Βήκα 2. εκεηψλσ (Υ) 

κε κπιε 

ρξψκα ην θνπηάθη κε 

ην επίπεδν ησλ 

επηδνζεσλΒήκα 

3

.Δλψλσ ηα Υ 

ζ
ε κία γξακκή. 

 

 

λνκα καζεηή : Π.                                 Σάμε :ΚΔΦΗΑΠ  

 

 
Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ:   ΚΑΛΛΗΧΡΑ ΒΑΓΗΑ 

 
Δηδηθφηεηα: ΦΗΛΟΛΟΓΟ 

Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα: ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΓΛΧΑ 

1)ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΓΛΧΑ 
(2) ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 
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Πίλαθαο 2 Β΄ θάζε 

 

Α) Γξακκή καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο. 

Βήκα 1. 

εκεηψλσ κε 
κηα θίηξηλε 

γξακκή ηε ηάμε 

θαη ην εμάκελνη 
θνίηεζεο ηνπ 

ππφ έληαμε 
καζεηή 

Βήκα 2. 

εκεηψλσ (Υ) κε 
κπιε 

ρξψκα ην θνπηάθη 

κε ην επίπε- 
δν ησλ επηδνζεσλ 

Β

Βήκα 3 
Δ

Δλψλσ ηα Υ 

ζ
κε κία γξακκή. 

 

 

λνκα καζεηή :      Π .                          Σάμε : ΚΔΦΗΑΠ      ΖΛΗΚΗΑ:25 

 

 
Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ: ΚΑΛΛΗΧΡΑ ΒΑΓΗΑ 

 
Δηδηθφηεηα;ΦΗΛΟΛΟΓΟ 

Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα: Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο 
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β) Γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ)  
Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ:Καιιηψξα Βάγηα 

 

ΔΠΗΠΔΓΑ 
ΣΑΞΖ ΚΑΗ 

ΔΞΑΜΖΝΧΝ  
 

λνκα καζεηή :  Π.                        Ζιηθία:    25      

 
Σ

Σάμε 
θνίηεζεο 

ΚΔΦΗΑΠ  

β) Γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ)  

Γηδαθηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο: Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα 
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Γ) Γξακκή γεληθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

Βήκα 1. εκεηψλσ κε 

κηα θίηξηλε γξακκή ηε 

ηάμε 

θαη ην εμάκελν 

θνίηεζεο ηνπ 

ππφ έληαμε καζεηή 

Βήκα 2. εκεηψλσ (Υ) 

κε κπιε 

ρξψκα ην θνπηάθη κε 

ην επίπεδν ησλ 

επηδνζεσλΒήκα 

3

.Δλψλσ ηα Υ 

ζ
ε κία γξακκή. 

 

 

λνκα καζεηή : Π.                                 Σάμε :ΚΔΦΗΑΠ  

 

 
Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ:   ΚΑΛΛΗΧΡΑ ΒΑΓΗΑ 

 
Δηδηθφηεηα: ΦΗΛΟΛΟΓΟ 

Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα: ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΓΛΧΑ 

1)ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΓΛΧΑ 
(2) ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 
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Πίλαθαο 3 Γ΄ θάζε 

 

Α) Γξακκή καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο. 

Βήκα 1. 

εκεηψλσ κε 
κηα θίηξηλε 

γξακκή ηε ηάμε 

θαη ην εμάκελνη 
θνίηεζεο ηνπ 

ππφ έληαμε 
καζεηή 

Βήκα 2. 

εκεηψλσ (Υ) κε 
κπιε 

ρξψκα ην θνπηάθη 

κε ην επίπε- 
δν ησλ επηδνζεσλ 

Β

Βήκα 3 
Δ

Δλψλσ ηα Υ 

ζ
κε κία γξακκή. 

 

 

λνκα καζεηή :      Π .                          Σάμε : ΚΔΦΗΑΠ      ΖΛΗΚΗΑ:25 

 

 
Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ: ΚΑΛΛΗΧΡΑ ΒΑΓΗΑ 

 
Δηδηθφηεηα;ΦΗΛΟΛΟΓΟ 

Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα: Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο 

1)Πξνθνξηθ

φο ιφγνο 
(2) 

Φπρνθηλεηηθφηεηα  

 

(3) Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο  

 
(4)πλαηζζεκαηηθή 

Οξγάλσζε 
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θ
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ε
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 ζ
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β‟ εμ. Γ‟ Λπθ  Β

* 

              *

* 
α‟ εμ. Γ‟ Λπθ                  
β‟ εμ. Β‟ Λπθ                  

α

α΄εμ. Β΄Λπθ 
                

β

 β΄εμ.Α΄Λπθ 
                

α

 α΄εμ.Α΄Λπθ 
                

β

 β΄εμ.Γ΄Γπκλ 
                

α

α΄εμ.Γ΄Γπκλ 
 *

* 

*

* 

*

* 

*

* 

           

β

β΄εμ.Β΄Γπκλ 
     *

* 

*

* 

    * *

* 

*

* 

*

* 

 

α

α΄εμ.Β΄Γπκλ 
       *

* 

*

* 

*

* 

*

* 

     

β

β΄εμ. Α΄Γπκλ 
                

α

α΄εμ. Α΄Γπκλ 
           *

* 

    

β

β΄εμ. Σ΄Γεκ 
                

α

α΄εμ.Σ΄Γεκ 
                

Β

β΄εμ.Δ΄Γεκ 
                

α

α΄εμ.Δ΄Γεκ 
                

β

β΄εμ.Γ΄Γεκ 
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α

α΄εμ. Γ΄Γεκ 
                

β

β΄εμ.Γ΄Γεκ 
                

α

α΄εμ.Γ΄Γεκ 

                

β

β΄εμ.Β΄Γεκ 

                

α

α΄εμ.Β΄Γεκ 

                

β

β΄εμ.Α΄Γεκ 

                

α

α΄εμ. Α΄Γεκ 

                

β

β΄εμ.Νεπ 

                

α

α΄εμ.Νεπ 
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β) Γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ)  
Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ:Καιιηψξα Βάγηα 

 

ΔΠΗΠΔΓΑ 

ΣΑΞΖ ΚΑΗ 
ΔΞΑΜΖΝΧΝ  

 

λνκα καζεηή :  Π.                        Ζιηθία:    25      

 
Σ

Σάμε θνίηεζεο 

ΚΔΦΗΑΠ  

β) γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ)  

Γηδαθηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο: Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα 
 

 Μαζεζηαθή 

εηνηκφηεηα (1) 
Βαζηθέο 

Αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο (2) 

 

Κνηλσληθέο 

Γεμηφηεηεο(3) 

 

Γεκηνπξ

γηθέο 

Γξαζηεξ

ηφηεηεο 

(4) 

Πξνεπαγγεικαηηθή 

Δηνηκφηεηα(5) 

Π
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β

β΄εμ.Γ΄Γεκ 
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α΄εμ.Γ΄Γεκ 

                

β

β΄εμ.Β΄Γεκ 
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Γ) Γξακκή γεληθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 
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Βήκα 1. εκεηψλσ κε 

κηα θίηξηλε γξακκή ηε 

ηάμε 

θαη ην εμάκελν 

θνίηεζεο ηνπ 

ππφ έληαμε καζεηή 

Βήκα 2. εκεηψλσ (Υ) 

κε κπιε 

ρξψκα ην θνπηάθη κε 

ην επίπεδν ησλ 

επηδνζεσλΒήκα 

3

.Δλψλσ ηα Υ 
ζ

ε κία γξακκή. 

 

 

λνκα καζεηή : Π.                                 Σάμε :ΚΔΦΗΑΠ  

 

 
Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ:   ΚΑΛΛΗΧΡΑ ΒΑΓΗΑ 

 
Δηδηθφηεηα: ΦΗΛΟΛΟΓΟ 

Γηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα: ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΓΛΧΑ 

1)ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΓΛΧΑ 
(2) ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΖ 

ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 

 

(3) 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚ

ΧΝ 

 

(4)ΓΔΞΗ
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Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΣΟΥΟ:   ΑΝΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 10 
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ΔΗΡΧΝ. 

Μαζεηήο/ηξηα:_Π.__ειηθία_25_______ρνιείν:__ΚΔΦΗΑΠ 

Γηάγλσζε:__ΜΔΣΡΗΑ ΝΟΖΣΗΚΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ 

Γ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ

 

ΠΑΡΔΜΒΑ

ΔΗ 

ηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο:  

Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο 

(ΓΜΔ)-ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ ΛΟΓΟ- ΈΚΦΡΑΖ 

ΑΦΖ ΚΑΗ ΑΚΡΗΒΖ 

 

ηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

γισζζηθψλ αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ:  

ΑΝΑΓΝΧΖ, 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

α

α/α, 

εκεξνκελία 

(

γξάθεηε απφ 

θάησ) 

Ο

 Ο καζεηήο/ηξηα (ηη 

ιέεη, ηη δείρλεη, ηη 

γξάθεη, ηη δηαβάδεη 

θιπ)- (γξάθεηε απφ 

θάησ) 

Ο

Ο εθπαηδεπηηθφο(ηη 

ιέεη, ηη δείρλεη, ηη 

γξάθεη, ηη δηαβάδεη 

θιπ)- (γξάθεηε απφ 

θάησ) 

Ζ

Ζ 

απάληεζε 

ηνπ 

καζεηή/ηξη

αο (ηη ιέεη, 

ηη δείρλεη, ηη 

γξάθεη, ηη 

δηαβάδεη 

θιπ)- 

(γξάθεηε 

απφ θάησ) 



ρνιηαζκφο 

θαη 

παηδαγσγηθφο 

αλαζηνραζκφο 

(ηη πήγε θαιά, 

ηη δελ πήγε, ηη 

κπνξψ λα 

αιιάμσ)- 

(γξάθεηε απφ 

θάησ) 

3

1/10/2013 

 

 

 

 

 

 

Γ

Γεηα ζαο. 

Γ

Γεηα ζνπ είκαη ε 

Βίθπ. 

Δ

Δίκαη ε Π. 

 

 

 

Ζ

ΖΠ.κε 

ραηξέηεζε θαη 

ήηαλ θάπσο 

ληξνπαιή. 

7

7/11/2013 

Α

Απηφ ην ηξαγνχδη 

είλαη ηνπ 

Παπαθσλζηαληίλνπ

Χ

Χξαίν 

ηξαγνχδη. 

Δ

Δκέλα κνπ 

αξέζεη ν 

Μεηξνπάλνο. 

Ζ

Ζ Π. 

αξρίδεη λα 

μεδηπιψλεη
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. αη ζηγά 

ζηγά. 

14/11/2013 Μπνξείο λα κνπ 

δψζεηο ην θφθθηλν; 

Οξίζηε. ‟ επραξηζηψ Βίθπ. Ζ Π. ηψξα 

πηα κνπ 

κηιά ζηνλ 

εληθφ. 

21/11/2013 Θέιεηο ηζίρια; ‟ επραξηζηψ 

Π. 

Δίλαη κέληα εγψ 

ηξψσ ζρεδφλ έλα 

θνπηί ηε κέξα. 

Αξρίδεη λα 

ληψζεη 

αξθεηά 

άλεηα καδί 

κνπ. 

28/11/2013 Δγψ ζα πάσ έμσ ζεο 

λα‟ ξζeηο; 

Κάλεη θξχν 

γηαηί δελ 

θάζεζαη εδψ; 

Μπα.. Σεο Π. ηεο 

αξέζεη λα 

θάζεηαη 

ζρεδφλ 

πάληα έμσ 

ζηελ απιή. 

5/12/2013 Δζχ ηη ζα ήζειεο λα 

δσγξαθίζσ; 

Μηα θακπάλα 

ζα ήηαλ πνιχ 

σξαία. 

Καιά ιεο. ήκεξα ε 

Π. δελ ήηαλ 

πάξα πνιχ 

ζπγθεληξσκ

έλε. 

12/12/2013 Ση γξάθεηο; Φηηάρλσ θάηη 

αζθήζεηο. 

Αα! λα ηηο δσ; Ζ Π. ήηαλ 

αξθεηά 

απεξηπνίεηε 

16/01/2014 Πψο πέξαζεο ηα 

Υξηζηνχγελλα; 

Πνιχ φκνξθα. 

Δζχ; 

Μκκ..έηζη θαη έηζη. Ζ Π. ήηαλ 

αξθεηά 

ππνηνληθή 

ζήκεξα. 

23/01/2014 Πνλάεη ην ζηνκάρη 

κνπ. 

Γηαηί; Γελ μέξσ. Μηκνχληαλ 

ηηο θηλήζεηο 

κνπ. 

30/01/2014  Πνιχ θξχν έρεη. Πξαγκαηηθά 

είλαη πνιχ θξχα 

Πφζε ψξα ζα 

κείλνπκε εδψ; 

Ζ Π. 

ζήκεξα 

είλαη 
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ε αηκφζθαηξα. ραξνχκελε 

31/01/2014 Οη ππνινγηζηέο είλαη 

ην αγαπεκέλν κνπ 

κάζεκα. 

Γηαηί ζνπ 

αξέζεη; 

Δπεηδή παίδσ 

παηρλίδηα. 

ήκεξα δελ 

κηινχζε θαη 

πνιχ ε Π. 

04/02/2014 Ση κάζεκα ζα 

θάλνπκε; 

Θα δεηο ζα ζνπ 

αξέζεη. 

Δίκαη πεξίεξγε. Ζ Π. 

ζήκεξα 

ήηαλ 

αξθεηά 

ζπγθεληξσ

κέλε. 

06/02/2014 ήκεξα ηη ζα 

θάλνπκε; 

νπ άξεζε απηφ 

πνπ έθαλεο ηελ 

πξνεγνχκελε 

θνξά; 

Ναη. Ζ Π. 

ζήκεξα 

έιεγε πσο 

πνλάεη ην 

ζηνκάρη 

ηεο. 

11/02/2014 Πσ, ζνπ ρξσζηάσ 

ράξε πνπ ζα κε 

πάξεηο απ‟ ηελ 

θεπνπξηθή. Χξαίν 

ήηαλ απηφ πνπ 

θάλακε ηελ άιιε 

θνξά. 

ήκεξα ζα 

δνχκε κηα πνιχ 

σξαία ηαηλία. 

Κσκσδία; Απηέο 

κνπ αξέζνπλ. 

Ήηαλ 

αξθεηά 

ζπγθεληξσ

κέλε . 

13/02/2014 Θέισ λα αγνξάζσ 

έλαλ ππνινγηζηή. 

Αιήζεηα; Πνιχ 

σξαία. 

Έρνπλ πνιιά ιεθηά 

φκσο.. 

Ζ Π. 

εμέθξαζε 

ηελ 

επηζπκία λα 

έρεη δηθά 

ηεο 

ρξήκαηα 

ζήκεξα. 
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14/02/2014 Ήκνπλ ζην 

λνζνθνκείν. 

Γηαηί ηη έπαζεο; 

ηψξα είζαη 

θαιά; 

Σν αθηί κνπ 

πνλνχζε. 

Ζ Π. θάζε 

θνξά πνπ 

βαξηέηαη 

αλαθέξεη φηη 

πνλάεη 

θάπνπ. 

17/02/2014 Πψο ήκνπλ, 

θαηλφκνπλ; 

Ήζνπλ πνιχ 

θαιή. Μπξάβν! 

Χξαία! Ζ Π. κε 

ξψηεζε αλ 

ήηαλ θαιή 

ζηνλ 

ζεαηξηθφ 

ηεο ξφιν. 

18/02/2014 νπ ρξσζηψ ράξε. Γηαηί Π. κνπ; Γελ κνπ αξέζεη ε 

θεπνπξηθή, 

βαξηέκαη. 

Ζ Π. φηαλ 

θάηη δελ ηεο 

αξέζεη ην 

δείρλεη 

έληνλα θαη 

ην ιέεη. 

20/02/2014 Μ‟ αξέζεη λα 

δσγξαθίδσ. 

Καη δσγξαθίδεηο 

θαη θαιά βιέπσ. 

Δέέέέέ….. Ζ Π. είλαη 

πάληα 

ληξνπαιή 

θαη 

ρακνγειάεη 

φηαλ ηεο ιεο 

θαιά ιφγηα. 

21/02/2014 Πφζν κ‟ αξέζεη απηφ 

ην ηξαγνχδη! 

Πξάγκαηη είλαη 

πνιχ σξαίν! 

Παληειίδεο.. Ζ Π. πάληα 

αξέζθεηαη 

ζε κνπζηθά 

θνκκάηηα. 

24/02/2014 Χρ, γηαηί ην ιέσ 

έηζη; 

Γελ πεηξάδεη 

βξε Π. κνπ φινη 

θάλνπκε ιάζε. 

Γελ μέξσ γηαηί. Ζ Π. φηαλ 

θάλεη ιάζνο 

ζηελ 

αλάγλσζε ή 

γειάεη φηαλ 

είκαζηε νη 

δπν καο ή 
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04/03/2014 Μ‟ αξέζεη ε 

θεξακηθή. 

Χξαία είλαη θαη 

ζ‟ εκέλα αξέζεη. 

Να θαη εθείλν 

εθεί εγψ ην 

έθηηαμα. 

Ζ Π. 

θηηάρλεη 

πνιχ 

φκνξθεο 

θαηαζθεπέο 

ηελ ψξα ηεο 

θεξακηθήο. 

10/03/2014 Δίκαη ςηινάξξσζηε. Κξχσζεο Π.; Βγήθα έμσ φηαλ 

έβξερε θαη 

κνχζθεςα. 

Ζ Π. ζήκεξα 

ήηαλ αξθεηά 

θαθφθεθε 

ιφγσ ηεο 

ίσζεο. 

11/03/2014 Σελ έθηηαμα θαιή 

ηελ θαξδηά; 

Ααα!!!Μπξάβν 

βξε Π.! 

Μκκ..κ‟αξέζνπλ 

νη θαξδηέο. 

Ζ Π. είλαη 

κηα 

ξνκαληηθή 

χπαξμε θαη 

αγαλαθηεί 

κε ηνλ 

εαπηφ ηεο. 

25/02/2014 ήκεξα ηη ζα 

θάλνπκε; 

Πάλησο ζα ζνπ 

αξέζεη δελ ζα 

θνπξαζηείο. 

Θα θάλνπκε θαη 

αζθήζεηο; 

Ζ Π. πάληα 

κε ξσηάεη ηη 

πξφθεηηαη λα 

θάλνπκε 

ζήκεξα. 

27/02/2014 Χξαίν δελ είλαη ην 

πξάζηλν; 

Ναη δείρλεη 

πνιχ σξαίν. 

Θα θάλσ θαη 

πνπιάθηα κε 

καχξν. 

Σεο Π. ηεο 

αξέζεη ε 

δσγξαθηθή 

θαη πην πνιχ 

λα ηεο ιεο 

φηη είλαη 

θαιή 

28/02/2014 Πνλάεη ε θνηιηά κνπ. Γηαηί Π. κνπ; Γελ έθαγα ην 

πξσί. 

Ζ Π. ζπρλά 

κνπ 

αλαθέξεη φηη 

πνλάεη ην 

ζηνκάρη ηεο. 
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ην δείρλεη κε 

θάζε 

επθαηξία. 

13/03/2014 Σελ πέηπρα ηε 

ζεκαία; 

Πνιχ θαιή. 

Κάλε θαη έλα 

ζηαπξφ επάλσ 

ηεο. 

Αα θαιά ιεο ην 

μέραζα. 

Ζ Π. ζέιεη 

λα έρεη ην 

θαιχηεξν 

απνηέιεζκα 

ζε φηη θάλεη. 

14/03/2014 Καιεκέξα Βίθπ. Άζε 

δελ είκαη θαη πνιχ 

θαιά ζήκεξα. 

Καιεκέξα Π. ηη 

έπαζεο; 

Δίρα ηελ κάλα 

κνπ άξξσζηε ηελ 

έηξερα ζην 

λνζνθνκείν. 

Ζ Π. πνιιέο 

θνξέο κνπ 

αλαθέξεη γηα 

κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο 

ηεο φηηέρνπλ 

εηζαρζεί ζην 

λνζνθνκείν. 

17/03/2014 ‟ αξέζεη απηφ ην 

ηξαγνχδη; 

Πνηνο ην 

ηξαγνπδάεη; 

Οηθνλνκφπνπινο  Ζ Π. 

αζρνιείηαη 

αξθεηά κε ην 

θηλεηφ ηε θαη 

εηδηθά γηα λα 

αθνχζεη 

κνπζηθή. 

18/03/2014 Ζ κάλα κνπ είλαη 

ράιηα. Έρεη πνιχ 

πξεζκέλεο 

ακπγδαιέο. 

Ώρ ηελ θαεκέλε 

πεξαζηηθά ηεο. 

Άζε θαη ηψξα ηα 

θάλσ φια εγψ 

ζπίηη. 

Ζ Π. 

θαηλφηαλ 

αξθεηά 

ζθεθηηθή 

ζήκεξα. 

20/03/2014 Έια πην θνληά ξε ζπ. Θέισ λα 

βνεζήζσ ιίγν 

ηελ Η. Π. κνπ, ζα 

έξζσ. 

Α θαιά. Ζ Π. αξθεηέο 

θνξέο φηαλ 

κε βιέπεη 

κνπ ιέεη λα 

πάσ θνληά 

ηεο γηα λα 

κνπ πεη 

δήζελ θάηη. 
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21/03/2014 Βίθπ ηη ψξα ζα πάκε 

κέζα; 

ε ιίγν Π. 

μεθνπξάζνπ 

ηψξα. 

Δληάμεη φηαλ 

είλαη πεο κνπ. 

Ζ Π. πάληα 

ζέιεη λα 

μέξεη ηη ζα 

θάλεη θαη 

πφηε ζα ην 

θάλεη. 

24/03/2014 Σν έθεξεο ην ζίδεξν; Μα θπζηθά. Δίπα λα θέξσ ην 

δηθφ κνπ αιιά ην 

μέραζα. 

Σεο Π. ηεο 

αξέζεη ην 

ζηδέξσκα θαη 

ήζειε λα 

ηειεηψζνπκε 

ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε. 

27/03/2014 Έγηλε θαιή ε 

δσγξαθηά κνπ; 

Δίλαη 

θαηαπιεθηηθή. 

Μπξάβν ζνπ 

Έιεγα λα κελ 

θάλσ ηφζα πνιιά 

πνπιηά. 

Σεο Π. ηεο 

αξέζεη πάξα 

πνιχ ε 

δσγξαθηθή. 

13/05/2014 Γεηα ζνπ Βίθπ, ηη 

θάλεηο; 

Πψο είζαη Π. 

κνπ; 

Καιά. Ζ Π. ράξεθε 

πνιχ πνπ κε 

είδε θαη ην 

έδεημε. 

 

 

 

 

 

Έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα (βηβιηνηεηξάδην) 

α

Α/α θαη εκεξνκελία 

ζπλεξγαζίαο κε ην 

γνλέα 

Σ

α ιφγηα ηνπ γνλέα ρσξίο αιιαγέο θαη 

εξκελείεο 

Α

μηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο-

πξνηάζεηο 

1

30/01/2014 

Ζ

 Ζ Π. έξρεηαη εδψ γηαηί θεχγεη ιίγν 

απ΄ην ζπίηη, εθεί δελ έρεη ηη λα θάλεη. 

Ζ

 Ζ Π. θαίλεηαη πσο δελ έρεη 

θίιεο-θίινπο θαη είλαη κφλε θαη 

απηφ ηελ θάλεη λα είλαη 

ληξνπαιή θαη λα κελ αλνίγεηαη 

εχθνια. 
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2

27/02/2014 

Δ

Δζχ είζαη ε Βίθπ πνπ ιέεη ζπλέρεηα ε Π.; 

Φ

αίλεηαη πσο ε Π. έρεη αλαθέξεη 

ην φλνκα κνπ ζηνπο γνλείο ηεο 

,πηζαλφλ κε βιέπεη ζαλ ηελ 

θίιε πνπ δελ έρεη. 
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 Φσηνγξαθηθό πιηθό πξαθηηθήο 
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